SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL
Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøtet for 2018 ble holdt 13. februar 2019 på Clarion Tyholmen hotell,
Arendal.
Omkring 45 medlemmer var til stede. Styreleder Jens C. Koch ledet møtet.
Inger Berit Thorsen og Einar Dahl ble valgt til å undertegne protokollen
sammen med styreleder.
Styreleder la frem og gjennomgikk årsmeldingen for 2018. Det fremkom ingen
bemerkninger eller spørsmål til årsmeldingen som ble enstemmig godkjent.
Kasserer Siri F. Skjævesland presenterte og forklarte resultatregnskapet for
2018. Styreleder la frem revisors innberetning om at det fremlagte regnskap
kunne fastsettes som Senioruniversitetets årsregnskap for 2018. Regnskapet
ble deretter enstemmig godkjent.
Man gikk så over til valg.
Etter årsmøtet i februar 2018 har styret sett slik ut:
Jens C. Koch – leder
Ragnhild Nyhus - nestleder
Lise Thommesen - sekretær
Siri F. Skjævesland, -kasserer
Styremedlemmer: Helene Hellerud, Lisa Langaard og Arne Sauar
Varamedlemmer: Eva Boman og Tom B. Schulz
Valgkomiteens medlem Torunn Tørå la frem forslag til valg av tillitsmenn som i
henhold til vedtektene er på valg for perioden 2019-2020. Dette gjelder
følgende:
Styreleder Jens C. Koch
Styremedlemmene Ragnhild Nyhus, Lise Thommesen, Lisa Langaard
Varamedlemmene Eva Boman, Tom B. Schulz

Revisor Olav Karlsen
Valgkomiteens medlemmer Per A. Haakstad, Frode Iunker-Andersen og Torunn
Tørå
Valgkomiteens innstilling for perioden 2019-2020:
Styreleder: Jens C. Koch (velges for 1 år – gjenvalg)
Styremedlemmer:
Ragnhild Nyhus (velges for 2 år – gjenvalg)
Lisa Langaard (velges for 2 år – gjenvalg)
Eva Boman (velges for 2 år – ny)
Varamedlemmer: Tom B. Schulz (velges for 1 år – gjenvalg)
Reidar Aars (velges for 1 år – ny)
Revisor: Olav Karlsen (velges for 1 år – gjenvalg)
Valgkomite:
Per A. Haakstad (velges for 1 år – gjenvalg)
Torunn Tørå (velges for 1 år – gjenvalg)
Anne Brit Dræge (velges for 1 år – ny)
Det ble opplyst at styremedlem/sekretær Lise Thommesen og
valgkomitemedlem Frode Iunker-Andersen ikke ønsket gjenvalg.
Det fremkom ingen andre forslag enn valgkomiteens innstilling som deretter
ble enstemmig vedtatt.
Styreleder la frem og forklarte styrets forslag om å fastsette årskontingenten til
kr. 750.-pr. medlem med virkning fra 1. januar 2020 og å øke egenbetalingen
for pauseserveringen til kr. 80.- pr. person for kaffe og rundstykke. Begge
forslagene ble enstemmig vedtatt.
Endringen i egenbetalingen gjøres gjeldende for inneværende møtesemester
og foreløpig frem til 1. januar 2020. Egenbetalingen for kun kaffe blir fortsatt
kr. 30.-pr. person.
Mere til behandling forelå ikke. Styreleder erklærte årsmøtet for avsluttet.
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(Merknad fra styreleder: Protokollen legges ut til informasjon for medlemmene i foreløpig
versjon. Mindre endringer kan bli gjort i endelig godkjent versjon.)

