Senioruniversitetet i Arendal
ÅRSMØTEPROTOKOLL
Årsmøtet ble avholdt i Arendal Kulturhus onsdag 24. mars 2010
Formannen åpnet møtet og ønsket alle medlemmene velkommen
Følgende dagsorden ble behandlet:
1.

Årsmelding
Formannen leste årsmeldingen som viste at Senioruniversitet har hatt et aktivt år
med i alt 12 møter. Fremmøtet har vært meget bra. Vi har hatt en lang venteliste
av mennesker som ønsket å bli medlem. Alle disse har i løpet av året fått tilbud
om medlemskap slik at vi nå er i overkant av 200 medlemmer.
Dette har gjort at vi i løpet av året har måttet inngå avtale med Arendal Kulturhus
om leie av Lille Torungen for våre møter, foreløpig for 1 år. Vi vil her kunne få
plass til langt flere tilhørere.
Våre møter har vært godt besøkt, ca. 80 -90 medlemmer i gjennomsnitt for hele
året. Vårturen gikk denne gang til Holt kirke og de gamle skolestuene. Den
etterfølgende bespisning hadde vi på Englegaard.. Et av våre møter ble arrangert i
samarbeid med Musikkens Venner.

2.

Regnskap
Kassereren gjennomgikk det reviderte regnskapet for året 2009/2010.
Som følge av økt medlemsmasse har våre inntekter økt vesentlig samtidig som vi i
løpet av året har hatt lavere utgifter enn året før. Regnskapet er av den grunn
avsluttet med et overskudd på kr. 36.485. Dette tillagt forårets egenkapital gjør at
vår egenkapital er økt til kr. 140.104.
Budsjettet ble presentert. Det viser et forventet underskudd på kr. 10.100
Regnskap og budsjett ble vedtatt.
Semesteravgiften beholdes uforandret med kr. 250 pr semester

3.

Valg
Valgkomiteens formann ble fremlagt. De foreslåtte ble enstemmig valgt.
Styret vil således bestå av:
Bjørn Bugge Asperheim, formann
Per Haakstad,
nestformann
Lise Thommesen
sekretær
Otto Knudsen
kasserer
Lisa Langaard
styremedlem
Svein Tore Kveim
”
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” ”
” ”
” ”
” ”
” ”

1 år
1 år
2 ”
1 ”
2 ”

Frode Iunker-Andersen
”
Jan Lunde
varamedlem
Cato Nordmann
”

”
”
”

” 2 ”
” 1
” 1 ”

Valgkomiteen har bestått av
Thor Thommesen, formann
Signe Risdal
Roald Pedersen
De ble alle gjenvalgt
Som revisor ble gjenvalgt Erik Skindlo
4.

Tildeling av signatur
Formannen ble tildelt signatur

Årsmøtedelen var dermed avsluttet.

-------------------------Aksel Ongre

-------------------------------Bjørn Bugge Asperheim

-------------------------Ingvar Runde

