Senioruniversitetet i Arendal

Årsmøteprotokoll 2013
Årsmøtet ble avholdt i Arendal Kulturhus onsdag 30. januar 2013.
Leder åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Til å undertegne møteprotokoll ble valgt
Aksel Ongre og Jan Lunde sammen med leder.
Følgende dagsorden ble behandlet:
1. Årsmelding
Årsmelding, regnskap og budsjett var sendt ut elektronisk og utlagt til møtet. Leder
leste/henviste til årsmeldingen som viste at Senioruniversitetet igjen har hatt et aktivt år
med i alt 11 møter og 1 ekskursjon ”Ut i det Blå”. Møtet 26.september 2012 ble avlyst
da foreleser satt værfast på Værnes. Våre møter har vært godt besøkt med ca. 80-90
medlemmer i gjennomsnitt ( 70 – 150).
Vi har kontinuert avtalen med Arendal Kulturhus for 2013, og ønsker å fortsette
leieforholdet.
”Ut i det Blå”-turen gikk til teater- og konserthuset Kilden i Kristiansand med
omvisning og konsert.
2. Vedtektsendring
Lederen ga en kort orientering om hvorfor vedtektene måtte endres til å lyde:
”Formål: Senioruniversitetet i Arendal er en selvstendig, ideell sammenslutning basert
på individuelt medlemskap. Gjennom foredrag skal det gis innføring i seniorrelaterte
emner og temaer”.
Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.
3. Regnskap
Leder gjennomgikk det reviderte regnskapet for året 2012.
Inntektene beløp seg til kr. 127371, -, vesentlig betalt kontingent. Regnskapet viste et
underskudd på kr. 608.-. Balansen er kr. 134257.-, iberegnet kontingent kr.14000.for 2013.
Budsjettet ble presentert. Det viser et forventet overskudd på kr. 7532.- basert på 220
medlemmer.
Regnskap og budsjett ble vedtatt.
Semesteravgiften holdes uforandret med kr. 250.- pr. semester, prisen på
kaffe/rundstykke,kake kr.50.-.

4. Valg
Formann i valgkomiteen la frem valgkomiteens forslag. De foreslåtte ble enstemmig
valgt og gjenvalgt.

Styret består av:
Leder:
Egil Børre Johnsen,ny
Nestleder:
Jens C. Koch, ny
Sekretær:
Lise Thommesen,
Kasserer:
Otto Knudsen
Styremedlem: Lisa Langaard
Styremedlem: Frode Iunker-Andersen
Styremedlem: Arne Bergersen,
Varamedlem: Atle Ryssgård, ny
Varamedlem: Helene Hellerud
Revisor:

valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 2 år
ikke på valg 1 år
valgt for 2 år
ikke på valg 1 år
valgt for 2 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år

Harald Asting Lie,

Valgkomite: Bjørn Bugge-Asperheim
Per Haakstad
Thor Thommesen

Årsmøtedelen var dermed avsluttet.

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

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

------------------------Jan Lunde

