
3. Styretsårsmelding for SUL 2018

Om Senioruniversitetet i Lillestrøm
Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonistuniversitetet på Nedre
Romerike (PUNR). Navnet ble endret på årsmøtet i 2014.
I følge vedtektene har Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, til formål å gi seniorer anledning til å utdype sin
kunnskap i emner de er interessert i. SUL skal være et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for
menneskelig kontakt. Det arrangeres forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser mv. Interesserte over 55
år kan bli medlemmer.

Styre og komiteer
På årsmøtet l3. februar 2018 ble følgende styre valgt:

~tyremedlemmer: Valgt for to år: Harald Fagermoen og Gunnar Apeland.

Ikke på valg: Gerd Astrid Kvemmo, Harold Misund, Anne Gunn Sibeko

Varamedlemmer for ett år: Jan Erik Aamillom og Mary Lyford.

Nettredaktør for 2 år: Jan Erik AamiIIom

Styreleder: Harald Fagermoen ble i særskilt avstemming valgt til styreleder.

Etter årsmøtet ba valgt styremedlem Anne Gunn Sibeko seg fritatt for vervet som styremedlem. På styremøte 5.
april ble det derfor besluttet at Mary Lyford går inn som styremedlem i styret (for l år) og Anne Gunn Sibeko
går inn som varamedlem (for l år).

Konstituering av det nye styret fikk dermed følgende resultat:
Harald Fagermoen Leder
Gunnar Apeland Nestleder
Mary Lyford Kasserer
Harold Misund Sekretær
Gerd Astrid Kvemmo Styremedlem
Jan Erik Aamillom Varamedlem og nettredaktør
Anne Gunn Sibeko Varamedlem

Komiteer
Kunst- og kulturkomiteen Leder: Inger Margrethe Holmerud
Marit Kvien og Mona Dovland
Varamedlem: Turid Abelseth

Reisekomiteen: Leder: Brit Thoresen
.Anne Marie Barken, og Kjellaug Nystrøm
Varamedlem: Wenke Andersen

Komite for historie, samfunn og vitenskap: Leder Kari Drangsholt,
Terje Lund, Gordon Christensen, Per Erik Borgen
Varamedlemmer: Tor Nakstad

Revisorer
Olav Romundstad og Tor Arnessen

Valgkomite
Annernor Berg, Tore Lorentzen og Pål Sørensen

Forretningsfører
Også i 2018 har Kjell Hauger vært forretningsfører. Etter eget ønske slutter han fra årsskiftet 2018/2019. Styret
har inngått avtale med Laila Granli Johansen som overtar fra 1.1.2019.
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Virksomheten i2018

Årsmøtet 13. februar 2018
på årsmøtet deltok drøyt 100 av SULs medlemmer. Møtet ble ledet av Jan Schjatvet.

Styret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av medlemsmøtene. Alle medlemsmøtene ble holdt i
Lillestrøm Kultursenter. Både Stjernesalen og Teatersalen er blitt benyttet. Det har vært fra 250 til 440 tilhørere
på møtene, i snitt ca. 300 tilhørere.

Styrets arbeid
Virksomheten i SUL baserer seg på frivillig innsats fra de valgte medlemmer i styre og komiteer. Honorar
utbetales ikke, men utgifter kan bli dekket etter regning eller ved et sjablonmessig vedtatt beløp. 12018 er denne
summen i følge regnskap kr 17 750.-.

Styret har i 2018 hatt 19 styremøter og behandlet 106 saker. I tillegg har noen av styrets medlemmer også hatt
ulike arbeidsmøter, bl.a. knyttet til utsendelser til medlemmene.
Varamedlemmer og nettredaktør møter på alle styremøter. Komiteene har vært invitert til ett møte.

Planlegging av medlemsmøtene har vært viet mest oppmerksomhet i tillegg til økonomiske forhold i forbindelse
med driften. Organisatoriske spørsmål som er knyttet til utviklingen av SUL på kort og lang sikt og som også det
forrige styret omtalte i sin årsmelding for 2017, har vært behandlet på flere møter.

For å lette styrearbeidet, ikke minst for fremtidige tillitsvalgte, er alle styreoppgaver nedfelt skriftlig.
Styre instruks og retningslinjer for komiteene er laget.

Komiteenes arbeid
Reisekomiteen, Kunst og kulturkomiteen og Komiteen for historie, samfunn og vitenskap (HSV) har alle levert
melding om sin virksomhet. Disse er en del av styrets årsmelding som selvstendige vedlegg.

Medlemmer og medlemstilbud

Per 31. desember 2018 var det 1396 medlemmer mot 1329 medlemmer på samme tid året før, dvs. en økning på
67 siden forrige årsskifte. Styret mener det er viktig at alle medlemmer gis det samme tilbudet. Nye medlemmer
registreres fortløpende på grunnlag av søknad. Siden møteromskapasitet nødvendigvis setter en begrensning på
antall som kan delta, er det viktig at "første-mann-til-mølla"-prinsippet legges til grunn når påmelding
registreres.

Samarbeidet med Skedsmo Musikk- og kulturskole om kulturelle innslag på medlemsmøtene har fortsatt og
fungerer tilfredsstillende.

12018 arrangerte SUL 13 medlemsmøter med foredrag av god kvalitet om aktuelle temaer. Foredragsholderne
var profilerte innen sine områder.

Seminarserier som ble startet høsten 2012 har fortsatt. Virksomheten omfatter ogsåkunst-, kultur- og
reiseaktiviteter.

Ett foredrag hvert semester har vært viet et aktuelt tema. I 2018 var temaene "Feminismens historie - på en time"
v/forfatter Marta Breen og ''Fremtidsful/makt - trygghet for fremtiden! /I v/advokat Lene Tønset og
advokat fullmektig Camilla Myhrer Abrahamsen.

I samarbeid med Scene 5 inviteres medlemmene til sosialt samvær i kafeen før og etter medlemsmøtene.

Både Kunst- ogkulturkomiteen, Reisekomiteen og Komiteen for historie, samfunn og vitenskap leverte et variert
program både for våren og høsten, med gjennomgående god oppslutning. Styret viser for øvrig til komiteenes
rapporter som følger som vedlegg.

Medlemsmøter
Vårprogrammet 2018
9. januar: Torkjell Berulfsen, "Brennevin er sunt"
23. januar: Riksantikvar Jørn Holme, "Hva gjør en Riksantikvar? - Om et land i stor endring"
13. februar: Folklorist Thor Gotaas, "Et muntert blikk på norsk skihistorie"
13. mars: Per Kristian Aale, "Modige italieneres opprør mot mafiaen"
l o. april: Aktuelt tema: Marta Breen, "Feminismens historie - på en time"
8. mai: Johan Kaggestad, "Relasjonen mellom det mentale, sosiale og fysiske - hvordan fungere best mulig til
tross for høy alder"
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29. mai: Rikke Kommisar, "Akershus Kunstsenter - Lillestrøms vindu ut mot verden. Om samtidskunst,
byutvikling og kunstens fremtid iLillestrøm"

Høstprogrammet 2018
18. september: Ole Bjerke: "Den transsibiriske jernbane"
9. oktober: Harald Stanghelle: "Sosiale medier - demokratiets trojanske hest? "
23. oktober: Guro Sibeko: "Svartskaller og kokosnøtter i pottitland"
13. november: Aktuelt tema: advokat Lene Tønset og advokat fullmektig Camilla Myhrer Abrahamsen:
"Fremtidsfullmakt - trygghet for fremtiden"
27. november: Elisabeth Longva: "Risiko og sårbarhet i vårt samfunn"
Il. desember: Sigri Sandberg: "Polarheltinner"

Matine
16. oktober: Musikalsk matine i anledning Vidar Sandbeck-jubileet v/Fet og Sørum Spellsaulag - Åsmund Huser
og Arve Johansen.

Databasert kommunikasjon og verktøy
Elektronisk kommunikasjon, hjemmesider og andre databaserte hjelpemidler er viktige også for SUL. Ikke minst
krever vedlikehold av medlemsregister og økonomifunksjon mye ressurser, og det er derfor viktig å ha en
elektronisk plattform og verktøy som gjør driften så lett som mulig. Styret har derfor anskaffet "StyreWeb" som
ivaretar ikke bare regnskap og medlemsregisterfunksjoner, men også gir mulighet for medlemskommunikasjon
og hjemmesider.

Informasjon om medlemsmøter, kunst- og kulturtilbud, tilbud om reiser, seminarer og andre saker legges ut på
Senioruniversitetets nettsider (www.sul.u3a.no). Nettredaktør har også formidlet informasjon via e-post fra styre
og komiteer til medlemmer med e-postadresse. Styret oppfordrer alle medlemmer med tilgang til e- post om å
registrere sin e-postadresse hos SUL.

Økonomi
Styret i Senioruniversitetet i Lillestrøm har det økonomiske ansvaret for SULs totale virksomhet. 12018 er
regnskapet blitt lagt om slik at vi både kan tilfredsstille offentlige regler og søke om momskompensasjon.
Søknad vedlagt regnskap er sendt Lotteri- og stiftelsestilsynet, og vi har mottatt kr 26598 for 2017.

Økonomien i SUL er god. Dette skyldes god og forsvarlig drift gjennom mange år. Etter styrets mening bør det
være en prioritert oppgave for neste år å iverksette tiltak for å sikre best mulig renteavkastning på oppspart
kapital. Tilbudene til medlemmene bør være så rimelige som mulig, men med et mål om å gå i balanse.

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uforandret, og at overskuddet for 2018 på kr. 119.436,37 tillegges
egenkapitalen.

Avslutning
Styret retter en takk til alle tillitsvalgte for den jobben som gjøres. Vi takker også Skedsmo kultur- og

. musikkskole for godt samarbeid og fine elevinnslag på medlemsmøtene, og vi takker Lillestrøm kulturs enter og
Scene5 for godt samarbeid. Sist, men ikke minst takker vi medlemmene for god deltakelse på medlemsmøter,
seminarer, reiser og andre arrangementer. Det er til syvende og sist medlemsengasjementet som avgjør om SUL
lykkes.

Lillestrøm, 10. januar 2019

Harald Fagermoen
leder

Gunnar Apeland
nestleder

Harold Misund
sekretær

Mary Lyford
kasserer

Anne Gunn Sibeko
Varamedlem

Gerd Astrid Kvemmo
Styremedlem

Jan Erik Aamillom
Varamedlem/Web-red
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Årsmelding
Reisekomiteen 2018.

Reiser 2018
Reisekomiteen inviterer medlemmer til å delta på korte og lengre turer både innenlands og utenlands. Turene
gjennomføres vanligvis i samarbeid med kjente reiseselskaper som står for den tekniske gjennomføringen.

28. mai -1. Juni - Gotland (48 deltakere)
Turen gikk med buss fra Lillestrøm med overnatting i Orebro på vei til Visby. Vi hadde byvandring i Visby,
besøkte både nordre og søndre del av Gotland og øya Fårø.

27. - 31. August - Svalbard (49 deltakere)
Turen gikk til Longyearbyen hvor vi bodde på hotell Funken Lodge under oppholdet. Vi besøkte Barentsburg,
Svalbard museum og Svalbard galleri og Gruve 3. Dessuten var det lagt opp til tilvalgsaktiviteter som
«Fossilplukking med kløvhund», hvor deltakerne fikk ta med seg fossilene de fant, og «Hunder og hav», hvor
deltakerne fikk kjøre i store vogner trukket av hunder. Det var mange som benyttet seg av disse aktivitetene.

27. november - Førjulstur til Toten området (53 deltakere)
Turen gikk med buss fra Lillestrøm og første stopp var Totenvika Galleri og Kulturkafe på Skreia hvor vi fikk
servering og omvisning. Videre gikk turen til Mjøsas Ark på Kapp. Her fikk vi et innblikk i livet rundt Mjøsa
fra steinalder og frem til i dag. Dette var et meget interessant besøk. Vi avsluttet dagen med besøk på Annexstad
Gård. Her fikk vi gårdshistorie med omvisning og til slutt et deilig 4-retters måltid på en festpyntet låve.

For Reisekomiteen
Brit Thoresen

Årsmelding
Komite for historie, samfunn og vitenskap (HSV) 2018

Seminarer

Komite for historie, samfunn og vitenskap (HSV) arrangerer hver vår og høst en seminarserie med eget tema.
Interessen for seminarene er stor. Det var våren 2018 193 påmeldte og høsten 2018 185 påmeldte, og ca. 70
prosent møter opp på forelesningene. Foreleserne holder høy kvalitet, og seminarene gir god faglig innsikt og
åpner for interessante diskusjoner.

Vårseminaret 2018 - Tema Sørøst-Asia
18. januar: Stein Tønnesson: "Indokina"
25. januar: Hanna Havnevik: "Nepal, Bhutan og Tibet"
l. mars: Marte Nilsen: "Thailand - nasjon, religion og kongehus"
8. mars: Torbjørn Færøvik: "India/Pakistan"
15. mars: Torbjørn Færøvik: "IndiaIPakistan"
22. mars: Torbjørn Færøvik: "India/Pakistan"
4. april: Stein Tønnesson: "Indokina"
12. april: Marte Nilsen: "Myanmar - demokratisering og den vanskelige freden"

Høstseminaret 2018 - Tema Sørøst-Asia, Oseania og Latin-Amerika
20. september: Ove Thorsheim: "Australia"
27. september: Ove Thorsheim: "Australia"
Il. oktober: Ove Thorsheim: "New Zealand og Oseania"
25. oktober: Olle Tornquist: "Indonesia"
8. november: Benedicte Bull: "Utviklingen iVenezuela: mot et nytt Cuba?"
15. november: Benedicte Bull: "Mexico: Valg, vold og naboen i nord"
29. november: Benedicte Bull: "Det nye stormakts spillet om Latin-Amerika"
18. oktober (avlyst), utsatt til 22. november (avlyst)

Seminaret med Idun Tvedt: "Filippinene" ble avlyst to ganger pga. hennes reiser til hhv. Kina og
Filippinene i regi av Utenriksdepartementet.
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Årsmelding
Kunst- og kulturkomiteen 2018

Tilbud tlf medlesameee:

14.januar: Nyttårskonsert med Romerike Symfoniorkester i Kulturhuset på Lillestrøm.
Konserten hadde god søkning. Vi har mange gjengangere, så det virker som en del har det
som tradisjon å gå på denne konserten.
Antall deltakere: 45

5.mars: Forestillingen «En handelsreisendes død» på Nasjonalteateret.
Dette var en forestilling som har vært mye omtalt i media, og vi har fått gode
tilbakemeldinger fra medlemmer som syntes det var en god og interessant oppsetning.
Antall deltakere: 25

4.mai: Omvisning på Justervesenet på Kjeller.
Fordi Justervesenet holder til i relativt små rom samtidig som det er full virksomhet overalt,
var det bare mulig å ha en gruppe på 15 personer. Deltakerne fikk en interessant orientering
om oppgavene Justervesenet har og en omvisning i lokalene. Det var mange som ikke fikk
plass i gruppen, så vi gjentar besøket våren 2019.
Antall deltakere: 15

8.juni: Omvisning på lystslottet Oscarshall på Bygdøy.
Vi møttes på lystslottet i vakkert, varmt sommervær og hadde en fin omvisning. Disse
førsommerarrangementene er alltid svært populære.
Antall deltakere: 55

28.september: Forestillingen «Chess in konsert» på Lillestrøm Kultursenter.
Dette var en flott konsertutgave av musicalen ledet av Anders Eljas
Antall deltakere: 46

12.oktober: Besøk med omvisning på Ibsenmuseet i Oslo.
Vi fikk en interessant omvisning i Ibsenmuseet som nå bygges om og utvides med en scene.
Antall deltakere: 19

. 1.november: Forestillingen « Byggmester Solness» på Nationalteateret.
Ibsens stykke er mer aktuelt enn noensinne og vi har tatt gode tilbakemeldinger på
forestillingen.
Antall deltakere: 26

24.november: Lørdagskonsert «Virtuose Mozart» i Operahuset i Oslo.
Denne lørdagskonserten var i år som i fjor meget populær.
Antall deltakere: 34

Vi har ikke støtt på noen store utfordringer i år, og ser frem til at vi rar en økonomisk «buffer»
som gjør arbeidet vårt lettere.

Lillestrøm desember 2018
Inger Margrethe Holmerud
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Vedlegg4A

Regnskap Senioruniversitetet i Lillestrøm 2018

SULsamlet SULI medlemsmøter HSV-komiteen Reisekomiteen KK-komiteen
Medlemskontingent 271200,00 271200,00
Momskonpensasjon 26598,00 26598,00
Inngangsbetaling 5900,00 5900,00
Deltakerbetaling 1492626,00 - 182000,00 1239231,00 71395,00
Sum Driftsinntekt 1796324,00 303698,00 182000,00 1239231,00 71395,00

Leie lokaler 148500,00 88500,00 60000,00
Honorar foredragsholder 86342,00 41000,00 45342,00
Reisekostnader 5722,00 2423,00 3299,00
Møte og serveringsutgifter 27017,10 14060,30 12956,80
Utgiftsdekning tillitsvalgte 17750,00 14500,00 3250,00
Kulturarrangementer 67160,00 67160,00
Reisearrangementer 1239709,00 1239709,00
Kontorutstyr /kopieri ng/porto 14936,38 13 968,38 968,00
Honorar regnskap 23000,00 23000,00
Kostnadsdekn. arrangementer 15000,00 15000,00
Andre driftskostnader 34010,33 29289,33 3388,00 1043,00 290,00
Sum Driftskostnad 1679146,81 241741,01 129203,80 1240752,00 67450,00

Renteinntekter 2259,18 2104,53 78,95 75,70

Resultat 119436,37 64061,52 52875,15 - 1445,30 3945,00



Vedlegg 4 B

Balanse Senioruniversitetet i Lillestrøm 31.12.2018

31.12.2017 31.12.2018
Eiendeler
Kundefordringer
Betalt neste års KK arrangementer
Kasse SUL
Bankinnskudd SUL
Bankinnskudd HSV
Bankinnskudd KK
Bankinnskudd Reise
Plasseringskonto

200,00
11 040,00
3534,00
1094,66

163552,79
1613,42

10088,42

359056,39

984,00
24813,65

203127,94
15463,42
11673,12

351100,92
SUM EIENDELER 549779,68 607163,05

Egenkapital og gjeld
Annen egenkapital
Forskudd neste års kursavgift HSV
Forskudd neste års KK-arrangementer
Forskudd neste års reiser
Forskuddsutbet. neste års KK-arrangementer
Annen kortsiktig gjeld
Ikke disponert resultat for 2018

369434,50
81800,00
11 040,00

58618,00
28887,18

607163,05SUM EGENKAPITAL OG GJELD 549779,68

398321,68
76500,00
15855,00
3000,00
5950,00

119436,37

Harald Fagermoen GunnarApeland Harold Misund Mary Lyford GerdAstrid Kvernmo

sign. sign. sign. sign. sign.



Til årsmøte i Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL.

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2018.

Vi har revidert regnskapet for SUL samt reisekomiteen, kunst/kulturkomiteen og HSV-komiteen.
Regnskapet viser et årsresultat på kr. 119.436,37- og en egenkapital på kr. 607.l63,05

Vi har gjennomgått de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendig for å bekrefte at regnskapet
ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Konklusjon:

Etter vår mening gir regnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til SUL per
31,12.2018 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per. denne dato i samsvar med god
regnskapsskikk.

Lillestrøm, 14. januar 2019

I
~ ('i -")LA."\..,.I ..~
Tor Arnesen __

{ -'~
Revisor Revisor



Vedlegg 4 C

Budsjett Senioruniversitetet i Lillestrøm 2019

SULsamlet SUL/medlemsmøter HSV- komiteen Reisekomitten KK-komitten
Medlemskontingent 280000,00 280000,00
Momskompensasjon 20000,00 20000,00
Inngangsbetaling 6000,00 6000,00
Deltakerbetaling 1310626,00 - 171 000,00 1216000,00 72 000,00
Sum Driftsinntekt 1765000,00 306000,00 171 000,00 1216000,00 72 000,00

Leie lokaler 172000,00 100000,00 72 000,00
Honorar foredragsholder 128000,00 65000,00 63000,00
Reisekostnader 11 000,00 5000,00 6000,00
Møte og serveringsutgifter 29000,00 15000,00 14000,00
Utgiftsdekning tillitsvalgte 20250,00 17000,00 3250,00
Kulturarrangementer 70000,00 70000,00
Reisearrangementer 1212000,00 1212000,00
Kontorutstyr Ikopieri ngl porto 15500,00 15500,00
Honorar regnskap 23000,00 23000,00
Reserveavsetning komiteene 40000,00 40000,00
Andre driftskostnader 45650,00 41400,00 1 750,00 2000,00 500,00
Sum Driftskostnad 1766400,00 321900,00 160000,00 1214000,00 70500,00

Renteinntekter 2700,00 2600,00 50,00 50,00

Resultat 1300,00 - 13 300,00 11 050,00 2050,00 1500,00
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6. Valgkomiteens forslag til valgene på Årsmøtet 2019

a) Styret
Styremedlemmer
Gunnar Apeland ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
Harold Misund gjenvelges for 2 år
Harald Fagermoen ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
Mary Lyford gjenvelges for 2 år
Eli Sundby ny, velges for 2 år
Varamedlemmer
Jan Erik Aamillom gjenvelges for 1 år
Anny Klafstad ny, velges for 1 år
Styreleder
Harald Fagermoen gjenvelges for 1 år

b) Kunst- og kulturkomlteen
Inger Margrethe Holmerud ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
Marit Kvien ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
Mona Dovland gjenvelges for 2 år
Varamedlem
Turid Abelseth gjenvelges for 1 år

e) Relsekomlteen
Brit Thoresen ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
Kjellaug Nystrøm ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)
Håkon Sandbråten ny, velges for 2 år
Varamedlem
Wenke Andersen gjenvelges for 1 år

d) Komite for historie, samfunn og vitenskap
Gordon Christensen gjenvelges for 2 år
Lars Meling ny, velges for 2 år
Kari Drangsholt gjenvelges for 1 år
Varamedlemmer
Per Erik Borgen
Bodil Halaas

ikke på valg (valgt som fast medlem for 2 år i 2018)
ny, velges for 1 år

e) Revisorer
Paal Berg ny, velges for 1 år
Oddvar Hagen ny, velges for 1 år

f) Nettredaktør
Jan Erik Aamillom ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)

Varamedlem
Tore Trollsaas ny, velges for 1 år

g) Valgkomite
Annemor Berg gjenvelges for 1 år
Tore Lorentzen gjenvelges for 1 år
PålSørensen gjenvelges for 1 år



7. Innkomne forslag. Justering av vedtektene i SUL

Behandlet og vedtatt i styremøte 18.10.18
Kolonne til venstre er gjeldende vedtekter. Kolonnen til høyre inneholder endringer som styret foreslår. Endringene er i kursiv.

I tillegg til vedtektene er det utarbeidet retningslinjer for arbeidet i komiteene.
Gjeldende

Vedtatt på årsmøtet 19. februar 1996. Endret på årsmøtene 4. februar
2003, 12. februar 2008, 10. februar 2009,9. februar 2010 og 11.
februar 2014.
Note: Arsmøtet 2014 vedtok å endre navnet fra Pensjonistuniversitetet
Nedre Romerike til Senioruniversitetet i Lillestrøm.

Formål
Senioruniversitetet i Lillestrøm har til formål å gi seniorer anledning
til å studere emner de er interessert i. Det skal være et forum for
utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt.
Det vil bli arrangert forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser
mv.

Forslag til endring

§ 1 Formål
Senioruniversitetet i Lillestrøm, SUL, har til formål å gi seniorer
anledning til å øke sin kunnskap om emner de er interessert i gjennom
forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser mv. SUL er et
forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig
kontakt.

Medlemskap
Interesserte over 55 år kan bli medlemmer. Årsmøtet fastsetter
medlemsavgift og eventuell familierabatt.

§2 Medlemskap
Interesserte over 55 år kan bli medlemmer. Arsmøtet fastsetter
medlemskontingent. Medlemsåretfelger kalenderåret.

Styret
Senioruniversitetet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2
varamedlemmer. På årsmøtet velges styremedlemmene for 2 år av
gangen, varamedlemmene for 1 år. Årsmøtet velger ett av
styremedlemmene som leder for ett år av gangen. Nestleder,
kasserer/regnskapsfører og sekretær velges av styret. Et medlem kan
ikke sitte i styret i lengre tid sammenhengende enn seks år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede.
Vedtak kan treffes når minst 3 av styrets medlemmer stemmer for
vedtaket. Forslag på kandidater til styrevervene legges frem for
årsmøtet aven valgkomite på 3 medlemmer. Senioruniversitetet

§3 Styret
Senioruniversitetet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2
varamedlemmer som alle velges på årsmøtet. Styret har totalansvaret
for virksomheten og alle økonomiske forhold som angår SUL og
vedtar retningslinjer for arbeidet i komiteene. Styremedlemmene
velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Arsmøtet velger
ett av styremedlemmene som leder for ett år av gangen. Nestleder,
kasserer/regnskapsfører og sekretær velges av og blant de valgte
styremedlemmer.
Blant de valgte styremedlemmene og varamedlemmene velges en
nettredaktør. Nettredaktøren har ansvar for teknisk- og



forpliktes ved underskrift av leder, eller i dennes fravær av nestleder
eller sekretær.

innholdsmessig vedlikehold av nettsidene til Senioruniversitetet i
Lillestrøm samt masseutsendelse ave-post til medlemmene fra styret
eller komiteene.
Et medlem kan ikke sitte sammenhengende i styret i mer enn 6 år.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede.
Vedtak kan treffes når minst 3 av styrets medlemmer stemmer for
vedtaket. Senioruniversitetet forpliktes ved underskrift av leder og ett
styremedlem ifellesskap, eller i leders fravær av nestleder eller
sekretær OJ; ett styremedlem.

Komiteer
Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomite på 3 medlemmer
for 1 år av gangen. Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet 3
medlemmer og 1 varamedlem til hver av følgende komiteer:
- OOKunst- og kulturkomiteen med ansvar for å arrangere besøk til
museer, utstillinger, gallerier, konserter, teater- og kinoforestillinger
mm.
-O OReisekomiteen med ansvar for reiser utenom nærområdet
innenlands og til utlandet, aven eller flere dagers varighet.
-O OKomite for historie, samfunn og vitenskap med ansvar for å
arrangere kurser og seminarer innen temaområdet.

For de 3 sistnevnte komiteer velges komitemedlemmer for 2 år av
gangen, og varamedlemmer for ett år av gangen. Av hensyn til
kontinuiteten kan imidlertid ett av medlemmene velges for ett år.
Hver komite velger selv sin leder og kasserer. Disse komiteene kan
samarbeide om enkelte arrangementer, og holder kontakt med styret
ved enten etter eget ønske eller etter innkalling fra styret å være til
stede på styremøter med en representant hver. Dette gjelder når saker
som berører deres arbeidsområde skal behandles. Medlemmer og
varamedlemmer kan maksimalt sitte sammenhengende i samme
komite i 6 år.

§ 4 Komiteer
Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomite på 3 medlemmer
for 1 år av gangen. Valgkomiteen legger fram forslag på kandidater til
styre- og komitevervene for årsmøtet.

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet 3 medlemmer og 1
varamedlem til hver av følgende komiteer:
-oOKunst- og kulturkomiteen med ansvar for å arrangere besøk til
museer, utstillinger, gallerier, konserter, teater- og kino fore stillinger
mm.
-o OReisekomiteen med ansvar for reiser aven eller flere dagers
varighet innenlands eller til utlandet.
-o oKomite for historie, samfunn og vitenskap med ansvar for å
arrangere kurser og seminarer innen aktuelle temaområder.

For de 3 sistnevnte komiteer velges komitemedlemmer for 2 år av
gangen og varamedlemmer for ett år av gangen. Av hensyn til
kontinuiteten kan imidlertid ett av medlemmene velges for ett år.
Hver komite velger selv sin leder og kasserer. Komiteene rapporterer
til styret og kan samarbeide om arrangementer. Rapport som også
omfatter regnskap, skal avgis til styret etter hvert arrangement.
Komiteene kan anmode om å delta på styremøter når saker som angår



deres arbeidsområde skal behandles. Styret kan innkalle komiteens
leder til styremøter når styret finner det ønskelig. Medlemmer og
varamedlemmer kan maksimalt sitte sammenhengende i samme
komite i 6 år.

Nettredaktør
Etter forslag fra valgkomiteen velges en nettredaktør og en varamann
for 2 år av gangen med ansvar for teknisk- og innholdsmessig
vedlikehold av nettsidene til Senioruniversitetet i Lillestrøm.
Nettredaktøren bistår styret og komiteene med masseutsendelse av e-
post til medlemmene. Av hensyn til oppdatert informasjon til
medlemmene deltar nettredaktøren på styremøtene.

Nettredaktør

Deler av teksten flyttet til styret. Resten er sløyfet.

Regnskap, budsjett og revisjon
Kasserer har ansvar for regnskap og utarbeider, i samarbeid med
styret, forslag til budsjett for påfølgende år. Styret kan inngå
kommersiell avtale med en regnskapsfører for den praktiske
regnskapsføring og for administrasjon av medlemsregisteret.
Regnskap og budsjettforslag forelegges årsmøtet til godkjenning.
Regnskapet revideres av to revisorer valgt på årsmøtet blant
medlemmene. Revisorene velges for ett år av gangen, og kan ikke
gjenvelges mer enn to ganger. Senioruniversitetet skal arbeide
innenfor oppsatte budsjett som skal være godkjent av årsmøtet.

§ 5 Regnskap, budsjett og revisjon
Styret har ansvar for Senioruniversitetets økonomi og skal sørge for
at kasserer legger fram regnskap hvert kvartal og utarbeider forslag til
budsjett for kommende år. Styret kan inngå kommersiell avtale med
en regnskapsfører for den praktiske regnskap sføring og for
administrasjon av medlemsregisteret. Regnskap og budsjettforslagfor
SULs totale virksomhet legges fram for og behandles av årsmøtet.
Regnskapet revideres av to revisorer valgt blant medlemmene på
årsmøtet. Revisorene velges for ett år av gangen, og kan ikke
gjenvelges mer enn to ganger. Senioruniversitetet skal arbeide
innenfor oppsatte budsjett som skal være godkient av årsmøtet.

Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år i forbindelse med medlemsmøtet i februar.
Innkalling til møtet sendes ut med to-2-ukers varsel. Forslag til saker
som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest fire-4-
uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
Styrets årsmelding
Regnskap med revisors beretning og budsjett
Fastsettelse av kontingent

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år i forbindelse med medlemsmøtet i februar.
Innkalling til møtet sendes ut med to-2-ukers varsel. Forslag til saker
som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest fire - 4
- uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
Styrets årsmelding
Regnskap med revisors beretning og budsjettfor SULs totale
virksomhet.
Fastsettelse av kontingent for kommende år.



Valg av styremedlemmer med varamedlemmer, leder, medlemmer av
Valgkomite, Kunst- og kulturkomite, Reisekomite, Komiteen for
historie, samfunn og vitenskap, revisorer og nettredaktør.
Innkomne forslag

Alle valg fattes med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig
votering hvis dette forlanges.
Når styret eller minst 15 medlemmer finner det nødvendig, kan det
innkalles til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som for
ordinert årsmøte.

Valg av styremedlemmer med varamedlemmer, leder, medlemmer av
Valgkomite, Kunst- og kulturkomite, Reisekomite, Komiteen for
historie, samfunn og vitenskap, revisorer og nettredaktør.
Innkomne forslag

Alle valg fattes med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig
votering, hvis dette forlanges.
Når styret eller minst 15 medlemmer finner det nødvendig, kan det
innkalles til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som for
ordinert årsmøte.

Endring av vedtekter
Vedtak om endringer av vedtekter skjer på et årsmøte og krever 2/3
flertall av de fremmøtte. Ved beslutning i andre saker er styreleders
stemmegivning avgjørende ved likt stemmetall.

§ 7 Endring av vedtekter
Vedtak om endringer av vedtekter skjer på et årsmøte og krever 2/3
flertall av de fremmøtte. Ved beslutning i andre saker er styreleders
stemmegivning avgjørende ved likt stemmetall.

§8 Oppløsning
Oppløsning av Senioruniversitetet i Lillestrøm må behandles på to
ordinære, påfølgende årsmøter og krever % flertall. Minst 10 % av
medlemmene må være til stede når oppløsning behandles. Ved
behandling av forslag til oppløsning, skal det foreligge revidert
regnskap ogforslag til disponering av eventuelle midler.


