SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL
Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøtet ble holdt 16. februar 2017 i Lille Torungen, Arendal kultur- og rådhusOmkring 25 medlemmer var til stede. Styreleder Jens C. Koch ledet møtet.
Unni Holthe Svensen og Knut Gjermundsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen
med styreleder.
Styreleder la frem årsmeldingen for 2016. Det fremkom ingen spørsmål eller bemerkninger
til denne.
Styreleder presenterte regnskapet for 2016 med resultatregnskap og balanse. Det ble
vedtatt å be styret om å vurdere plassering og anvendelse av Senioruniversitetets midler
innestående i bank. For øvrig var det ingen spørsmål eller bemerkninger til regnskapet.
Styreleder refererte revisors innberetning med uttalelse om at det fremlagte regnskap
kunne fastsettes som Senioruniversitetet i Arendals årsregnskap for 2016.
Årsmelding og regnskap for 2016 ble deretter enstemmig godtatt.
Styreleder la frem forslag om en endring i vedtektenes § 3 tredje kulepunkt vedrørende
styrets sammensetning og funksjon. Det ble enstemmig vedtatt å endre vedtektenes § 3
tredje kulepunkt til å lyde:


velge et styre som skal bestå av leder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og
inntil tre varamedlemmer. Styret kan velge et av styremedlemmene som
nestleder
Leder velges for ett år ved eget valg. Styremedlemmene velges for to år og
varamedlemmene for ett år.

Man gikk så over til valg. Valgnemndens medlem Arne Bergersen la frem følgende
forslag til valg av tillitsmenn som i henhold til vedtektene var på valg:
Leder Jens C. Koch,

gjenvelges for ett år.

Nestleder Knut Engelskjøn

tar ikke gjenvalg

Sekretær Lise Thommesen,

gjenvelges for to år.

Styremedlem Lisa Langaard,

gjenvelges for to år.

Nytt styremedlem Ragnhild Nyhus,

velges for to år.

Varamedlem Eva Boman,

gjenvelges for ett år.

Nytt varamedlem Tom B. Schulz

velges for ett år.

Revisor: Jens L. Ugland

gjenvelges for ett år.

Valgkomite: Frode Iunker-Andersen, Per A. Haakstad og Arne Bergersen gjenvelges for
ett år.
Andre forslag fremkom ikke. Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt. Valg av styreleder
foregikk ved særskilt valg.
Det forelå ikke andre saker til behandling.
Møtet slutt.
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