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Innkalling til årsmøte i Vestnes Seniorakademi 

onsdag 5. september 2018 ca. kl. 14:30 (etter foredraget) i Myra kulturbygg 

 

Sakliste 

1-3 Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer til å undertegne  

            protokollen 

4 Godkjenning av innkalling og sakliste  

5 Styrets årsmelding for driftsåret 2017-18 

6 Regnskap for driftsåret 2017-18 

7 Justering av vedtektene  

8 Budsjett for driftsåret 2019-20 

9 Fastsetting av medlemskontingent for driftsåret 2019-20 

10 Valg 

NB! Alle saksdokumenter blir lagt ut på nettsiden www.vestnes.u3a.no og  

Facebook-siden «Vestnes seniorakademi medlemside» 

 

Styret 

 

  

http://www.vestnes.u3a.no/
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Årsmøte i Vestnes Seniorakademi 5. september 2018 

Oversikt over saksdokumenter og styrets innstillinger mm. 

NB! Alle saksdokumenter blir lagt ut på nettsiden www.vestnes.u3a.no og  

Facebook-siden «Vestnes seniorakademi medlemside» 

 

Sak 1-3: Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å skrive under protokollen blir 

foreslått av styret ved åpning av årsmøtet.  

Sak 4: Godkjenning av innkalling og sakliste. 

             Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. 

Sak 5: Styrets årsmelding for driftsåret 2017-18. 

Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for driftsåret 2017-18. 

Sak 6: Regnskap for driftsåret 2017-18 med revisors attestasjon. 

 Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner regnskapet for driftsåret 2017-18. 

Sak 7: Vedtekter for Vestnes seniorakademi. 

Forslag til ny justering av vedtektene. De foreslåtte endringene er markert med rød 

skrift.  

Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar justering av vedtektene for Vestnes 

Seniorakademi. 

Sak 8:  Forslag til budsjett for driftsåret 2018-19.  

 Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar forslaget til budsjett for driftsåret 2018-19. 

Sak 9: Fastsetting av medlemskontingent for driftsåret 2019-20: 

Styrets innstilling: Medlemskontingenten beholdes uendret på kr 300 for driftsåret 

2019-20.  

Sak 10: Valg 

Valgkomiteen innstilling legges ut på nettsiden og Facebook-siden (se ovenfor). 

Valgkomiteen leder valget.  

Sak 11: Innkomne saker 

  Det er ingen innkomne saker. 

  

http://www.vestnes.u3a.no/


3 
 

Vestnes Seniorakademi 

Årsmelding for driftsåret 1.07.2017 til 30.06.2018 

 

Medlemmer: Seniorakademiet hadde ca.130 medlemmer pr. 30. juni 2018. 

Organisasjon:  

Styret:  

Leder:   Tove Eikrem 

Styremedlemmer:  Magne Heggen (kasserer og ansvarlig for medlemsoversikten) 

   Birgit Torkildson Grotle (programansvarlig) 

   Martinus Løvik (programutvalget) 

   Karin Pedersen (programutvalget) 

   Elsa Rypdal (programutvalget og Facebook-redaktør) 

                              Anne Cathrine Røgeberg (web-redaktør) 

Valgkomité:  Jorunn Brekke Fjeldheim (leder), Are Elvevold og Arne Vike 

Revisor:   Odd Jarle Talberg 

Datagruppe:  Åsbjørn Gisnås og Halvor Sporsheim (+ Roe Skavnes fra styret) 

«Ryddegruppe»: Sigrun Misund og Roar Mehl (+ Roe Skavnes fra styret) 

 

VIRKSOMHETEN I DRIFTSÅRET 

Styret har hatt 8 møter. I tillegg har programutvalget har hatt flere egne planleggingsmøter, og 

datagruppa har hatt møte med biblioteksjefen ang. eventuelt framtidig samarbeid om dataopplæring 

for seniorer. Det er pr. i dag ikke konkrete planer om nye datakurs.  

Åpne foredrag: 

Det har vært arrangert seks åpne foredragsmøter:  

 

6. september 2017                             
«Vi skal alle døy ein dag. Men alle andre dagar skal vi leve!» 
v/Jorunn Brekke Fjeldheim 
Overlege med kompetanse i palliativ medisin, Lindrande team ved 

        kreftavdelinga, Ålesund sjukehus  

5. oktober 2017 
        «Integrasjon og tillit – utfordringer og konsekvenser av høy innvandring» 

v/Haakon Riekeles 
Samfunnsøkonom, Tankesmien Civita 
 
 
Årsmøtet 2017 
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1. november 2017 
       «Retten til å si det andre ikke liker å høre» 
        Om ytringsfriheten som en av demokratiets sentrale verdier 
       v/ Per Edgar Kokkvold 
       Journalist og redaktør 

7. februar 2018 
       «Årsakar til – og førebygging av allergi» 
       v/Martinus Løvik 
       Professor emeritus v/NTNU, tidligere avdelingsleder ved Nasjonalt  
       folkehelseinstitutt 
 
        (Løviks foredrag var planlagt høsten 2018, men ble framskutt fordi 
        Språkrådets direktør Åse Wetåas, som egentlig skulle være foredragsholder denne 
        datoen, fikk kansellert fly pga  snøbyger på Gardermoen.) 

7. mars 2018 
       «Atlanterhavsparken og dyreliv langs kysten» 
      v/Tommy Vangsmo  
      Akvarist ved Atlanterhavsparken i Ålesund 

4. april 2018  
       «Menneskets evolusjon – fra ape til moderne menneske» 
       v/Erik Tunstad  
       Biolog og forfatter 
 
Referat fra alle foredragene finnes på nettsida www.vestnes.u3a.no  
 

Datakurs: 

I samarbeid med Vestnes Folkebibliotek og Vestnes Frivilligsentral ble det i november 2017 igjen 

arrangert et nybegynnerkurs i bruk av datamaskin og nettbrett (4x2 timer med 10-12 deltakere), med 

biblioteksjef Vigdis Ødegård som kursansvarlig og medlemmer av Vestnes Seniorakademi som 

medhjelpere. NAV bidro med veiledning om bruk av NAVs nettsider.  

Etter kurset ble deltakerne tilbudt et par oppfølgingssamlinger med sitt eget datautstyr på 

Frivilligsentralen. Ansatte ved firmaet IT-Leveranse stilte gratis opp på disse samlingene og hjalp til 

med å få maskiner og programmer til å fungere.   

«Oppfriskningskurs» for bilførere 65+ 

Etter forespørsel fra Vestnes Seniorakademi inviterte Vegvesenet medlemmer av Seniorakademiet til 

et eget oppfriskningskurs 23.-24. oktober 2017 på Fylkeshuset. 20 medlemmer var påmeldt, og 17-18 

gjennomførte hele kurset. 

Informasjon til medlemmer og publikum om Seniorakademiets virksomhet:  

Alle møter og kurs har vært omtalt i Vestnes kommunes kulturkalender (på kommunens 

hjemmeside), i kulturkalenderen til Vestnesavisa, og annonsert i lokalavisene. Det har vært sendt ut 

pressemeldinger til alle avisene i distriktet på forhånd, og satt opp plakater i butikker etc. 

Seniorakademiets hjemmeside www.vestnes.u3a.no og gruppa Vestnes seniorakademi medlemside 

på Facebook har også vært viktige informasjonskanaler, spesielt om de åpne foredragsmøtene.   

Seniorakademiet deltok også med en stand på Frivilligdagen 2017.   

http://www.vestnes.u3a.no/
http://www.vestnes.u3a.no/
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Økonomi: 

Seniorakademiets økonomiske situasjon framgår av regnskapet.  

Driftsoverskuddet skyldes først og fremst flere «kortreiste» foredragsholdere, slik at reise- og 

oppholdsutgiftene ble mindre enn antatt. 

Vestnes Seniorakademi har også dette driftsåret vært støttet av tilskuddsmidler gjennom 

Sparebanken Møre, og Tine Meieri Tresfjord har bidratt med en hel, eksklusiv Ridderost i 

gavepakning til hver foredragsholder.   

 

 

Vestnes, 23. august 2018 
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Vestnes Seniorakademi 

Vedtekter  

Revisjonsforslag til årsmøtet 2018  

§ 1 Formål 

Vestnes Seniorakademi er en livssynsnøytral og politisk nøytral organisasjon, som skal drives på 

frivillig og ikke-kommersiell basis.  

Akademiet skal stimulere eldre og andre interesserte i Vestnes og omegn til å opprettholde sitt 

samfunnsengasjement, utvide sin kunnskapshorisont og styrke sin digitale kompetanse. Aktivitetene i 

akademiet skal være forelesninger, kurs, debattmøter mv.  

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig kontingent fastsettes av 

årsmøtet.  

§ 3 Styret 

Styret skal bestå av styreleder og det antall styremedlemmer som trengs for å ivareta styrets 

oppgaver. Inntil videre skal styret bestå av leder og 7 styremedlemmer. Det velges ikke 

varamedlemmer. Styret konstituerer seg sjøl, og funksjoner som skal ivaretas (utenom 

lederfunksjonen), er blant annet: 

• Programansvar 

• Praktisk møte- og kursadministrasjon 

• Kasserer-/ regnskapsfunksjon  

• Referatskriving fra styremøter, informasjon til medlemmer, informasjon til allmennheten 

gjennom pressemeldinger, møteannonsering og informasjon/referat til lokalavisene mv. 

• Medlemskapsansvar (medlemsregister, medlemskontingent etc.) 

• Drift av Internettside hos U3A 

• Drift av Facebookgruppe 

• Lede «ryddegruppa» 

• Lede datagruppa 

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Et styrevedtak må ha tilslutning av 

et flertall av de frammøtte styremedlemmene.  

Styreleder kaller inn til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når det kreves av et 

flertall av styremedlemmene. Styret fastsetter honorar til foredragsholdere og billettpris for 

enkeltforelesninger, og tar avgjørelser i andre økonomiske spørsmål knyttet til den daglige driften av 

akademiet.  

§ 3a Faste grupper 

1) «Ryddegruppe» 

Ryddegruppa skal bestå av et styremedlem og to medlemmer. Gruppa skal ha ansvar for å sette ut og 

rydde på plass bord og stoler til de åpne medlemsmøtene.  

2) Datagruppe 
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Datagruppa skal bestå av et styremedlem og to medlemmer. Gruppa skal planlegge, budsjettere og 

gjennomføre tiltak som datakurs og -samlinger etc., for Seniorakademiets målgruppe, jf. § 1.    

 

§ 4 Årsmøte 

Årsmøte holdes innen utgangen av oktober, og innkalles av styret. Innkallingen, sammen med 

sakliste, årsmelding og revidert regnskap for foregående driftsår (driftsåret er perioden 1. juli til 30. 

juni), samt forslag til budsjett for inneværende driftsår, skal legges ut på foreningens hjemmeside 

minst to uker før årsmøtet, eventuelt sendes ut pr. e-post. Årsmøtepapirene skal også legges ut på 

Seniorakademiets gruppeside på Facebook.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1 Valg av møteleder 

2 Valg av protokollfører 

3 Valg av to personer til å undertegne protokollen 

4 Årsmelding 

5 Revidert regnskap for foregående driftsår 

6 Eventuelle vedtektssaker 

7 Forslag til budsjett for inneværende driftsår 

8 Fastsetting av medlemskontingent for neste driftsår 

9 Valg: 

a) Styreleder velges for ett år ved eget valg, og kan inneha vervet i inntil tre 

sammenhengende år.  

b) Styremedlemmene for øvrig velges for to år og kan ta direkte gjenvalg. Tre eller fire 

styremedlemmer skal i første valgperiode ha ett års funksjonstid.   

c) To medlemmer til «ryddegruppa», begge for ett år. 

d) Ett medlem til datagruppa for to år (ett medlem er ikke på valg) (ved første valg skal den 

ene ha ett års funksjonstid).  

e)  Valgkomité med leder og to medlemmer, alle for ett år. 

f) Revisor for ett år. 

10 Eventuelle innkomne forslag. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før 

årsmøtet. 

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. 

Innkalling med sakliste skal annonseres i lokalavisene og kunngjøres på akademiets hjemmeside 

minst to uker før møtedagen. 
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Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen. 

§ 6 Vedtektsendring 

Første ordinære årsmøte vedtar akademiets vedtekter. Senere Endringer av vedtektene skjer på 

årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.  

§ 7 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av Vestnes Seniorakademi må fremmes på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte av styret eller minst en fjerdedel av medlemmene. Forslaget må være skriftlig og være 

styret i hende senest fire uker før årsmøtet. 

Oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. 

Ved oppløsning av akademiet skal eventuell nettoformue tilfalle allmennyttige kulturelle formål i 

kommunen, etter vedtak av oppløsningsmøtet. 

  



10 
 

 

 

  



11 
 

Innstilling  frå valgkomiteen  

til valg i Vestnes seniorakademi på årsmøte 050918 

 

Datagruppe:  

Roe Skavnes( ikkje på valg) 

Asbjørn Gisnås ( ikkje på valg) 

Halvor Sporsheim ( stiller til  gjenvalg for 2 år) 

"Ryddegruppe" for eitt år: 

Roar Mehl (stiller til gjenvalg for eitt år) 

Sigrun Misund (stiller til gjenvalg for eitt år) 

Valgkomite for 1 år:  

Asbjørn Gisnås ( ny)  

Are Elvevoll (stiller til gjenvalg for eitt år) 

Jorunn B Fjeldheim ( stiller til gjenvalg for eitt år). 

Revisor for eitt år: Odd Jarle Talberg 

 

 Leiar i Vestnes seniorakademi for eitt år: Karin Pedersen  ( stiller til gjenvalg  i 

styret) 

Styremedlemmer vert valgde for to år: 

Magne Heggen( ikkje på valg) 

Martinus Løvik ( ikkje på valg) 

Elsa Rypdal ( ikkje på valg) 

Roe Skavnes (ikkje på valg) 

På valg for to år: 

Tove Eikrem ( stiller til gjenvalg) 

Petter Inge Bergheim 

Håvard Fiskå  


