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Årsmøtesak 3.   Styrets årsmelding for SUL 2019 
 

Om Senioruniversitetet i Lillestrøm  

Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonistuniversitetet 

på Nedre Romerike (PUNR). På årsmøtet i 2014 ble navnet endret til Senioruniversitetet i Lillestrøm. 

Vedtektene ble igjen endret på årsmøtet 2019. Formålet er 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 sosial kontakt. Det arrangeres 

forelesninger, foredrag, studieringer, studiereiser mv. Interesserte over 55 år kan bli medlemmer.  

 

Styre og komiteer 

På årsmøtet 12. februar 2019 ble følgende styre valgt: 

 

Styremedlemmer:  Valgt for to år: Mary Lyford, Eli Sundby og Harold Misund. 

 

Ikke på valg: Harald Fagermoen og Gunnar Apeland 

Varamedlemmer for ett år: Jan Erik Aamillom og Anny Klafstad.  

 

Nettredaktør for 2 år: Jan Erik Aamillom – ikke på valg i 2019. 

Vara for nettredaktør: Tore Trollsaas for ett år. 

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

 

Konstituering av det nye styret fikk følgende resultat: 

 

Harald Fagermoen   Leder 

Gunnar Apeland   Nestleder 

Mary Lyford     Kasserer 

Harold Misund   Sekretær 

Eli Sundby   Styremedlem 

Jan Erik Aamillom  Varamedlem og nettredaktør  

Anny Klafstad   Varamedlem 

Tore Trollsaas   Vara for nettredaktør 

 

Komiteer 

Kunst- og kulturkomiteen Leder: Inger Margrethe Holmerud  

Marit Kvien og Mona Dovland  

Varamedlem: Turid Abelset  

 

Reisekomiteen: Leder: Brit Thoresen  

Kjellaug Nystrøm og Haakon Sandbraaten 

Varamedlem: Wenche Andersen  

 

Komite for historie, samfunn og vitenskap: Leder Kari Drangsholt,  

Gordon Christensen og Lars Meling 

Varamedlemmer: Per Erik Borgen, Bodil Halaas  

 

Revisorer: Paal Berg og Oddvar Hagen  

  

Valgkomite: Annemor Berg, Tore Lorentzen og Pål Sørensen  

 

Forretningsfører 

Forretningsfører i 2019 har vært Laila Granli Johansen. 
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Virksomheten i 2019  

Årsmøtet 12. februar 2019 

På̊ årsmøtet deltok 120 av SULs medlemmer. Møtet ble ledet av Jan Schjatvet.  

 

Årsmøtet behandlet også styrets forslag til justering av vedtektene. Bl.a. ble det vedtatt en paragraf om 

oppløsning. Dette ble enstemmig vedtatt. 

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 240 

til 440 tilhørere på̊ møtene, i snitt ca. 310 tilhørere.  

 

Styrets arbeid 

Virksomheten i SUL baserer seg på frivillig innsats fra de valgte medlemmer i styret og komiteene. 

Honorar utbetales ikke, men utgifter kan bli dekket etter regning eller ved et sjablonmessig vedtatt 

beløp. I 2019 er denne summen i følge regnskap kr 23 500.-. 

 

Styret har i 2019 hatt 15 styremøter og behandlet 125 saker. I tillegg har noen av styrets medlemmer 

også hatt ulike arbeidsmøter, bl.a. knyttet til utsendelser til medlemmene. 

Varamedlemmer og nettredaktører møter på̊ alle styremøter. Komiteene har vært invitert til 2  møter. 

Planlegging av medlemsmøtene har vært viet mest oppmerksomhet. Styret har lagt mye arbeid i å få 

aktuelle og gode foredragsholdere til medlemsmøtene. Økonomiske forhold i forbindelse med driften 

har vært drøftet regelmessig i forbindelse med regnskapsrapportene.  

Arbeidet med skriftlig styreinstruks og retningslinjer for komiteene ble ferdigbehandlet like etter 

årsmøtet i 2019.  

Komiteenes arbeid 

Reisekomiteen, Kunst og kulturkomiteen og Komitéen 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 2019 hadde foreningen 1373 medlemmer mot 1396 medlemmer på samme tid året 

før, dvs. en nedgang på̊ 23 siden forrige årsskifte. Styret mener det er viktig at alle medlemmer gis det 

samme tilbudet. Nye medlemmer registreres fortløpende på grunnlag av søknad. Siden 

møteromkapasiteten setter en begrensning på antallet 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 godt. Skolens elever imponerer med innslag av høy kvalitet på medlemsmøtene.  

I 2019 har SUL arrangert 13 medlemsmøter med foredrag av god kvalitet om aktuelle temaer. 

Foredragsholderne var profilerte innen sine områder.  

Ett foredrag hvert semester har vært viet et aktuelt tema. I april-møtet var temaet  ”Har verden gått av 

hengslene” v/tidligere utenriksminister Jan Petersen og 12. november var temaet ”Hvor går Europa” 

med forsker ved NUPI, Øyvind Svendsen. 

Seminarserier som ble startet høsten 2012, har fortsatt. Virksomheten omfatter også̊ kunst-, kultur- og 

reiseaktiviteter.  

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

medlemsmøtene.  
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Både Kunst- og kulturkomiteen, 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 2019  

Dato Foredragsholder Tema 

8. januar Berit Leikhammer, Bingen 

Lenseminneforening og Thomas 

Støvind Berg, Fet Lenser 

 ”Vann, tømmer og plank – vår felles 

arv”. 

22. januar President i Røde Kors Robert Mood ”Hjelpeorganisasjoners arbeid i 

konfliktområder” 

12. februar Tidl. UP-sjef og politimester Leif N 

Olsen 

”Førerkortet – ansvar, rettighet, 

forpliktelse” 

12. mars Konservator Jonas Nordby, Follo 

museum 

"Mysteriet Amundsen” 

9. april Tidl. utenriksminister Jan Petersen Aktuelt tema: ”Har verden gått av 

hengslene?” 

7. mai Forfatter Helene Uri ”Språk, makt og identitet” 

28. mai Forfatter og trubadur Louis Jacoby ”Våre daglige sysler” – kåseri og 

viser ved semesteravslutning. 

 

Høstprogrammet 2019 

 
Dato Foredragsholder Tema 

3. september Stortingsrepresentant Per Olaf 

Lundteigen 

”Matsikkerhet for folk og dyr” 

8. oktober Seniorforsker Sverre Lodgaard, 

NUPI 

”Koreakrigen – en krig uten slutt?” 

22. oktober Styreleder Harald Fagermoen Da foredragsholder meldte forfall dagen 

før, holdt styreleder et foredrag om 

Svalbard. 

12. november Forsker Øyvind Svendsen, NUPI ”Hvor går Europa?” 

26. november Kringkastingssjef Thor Gjermund 

Eriksen 

”NRKs utvikling og utfordringer i en 

digitalisert tidsalder” 

10. desember Rådmann i Lillestrøm kommune 

Trine Myrvold Wickstrøm 

”Hva kan vi forvente i den nye kommunen 

vår?” 

17. desember Artist Hans Erik Dyvik Husby Musikalsk matiné med viser av Cornelis 

Vreeswijk og Johnny Cash 

 

 

Databasert kommunikasjon og verktøy 

I styrets beretning for 2018 som årsmøtet enstemmig godkjente,  redegjorde styret for anskaffelsen av 

”StyreWeb”.  Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak og dette dataverktøyet er under implementering. 

Det har vist seg å være velegnet for SUL. Webredaktøren og hans varamann har begge gjort en stor 

jobb med å tilrettelegge for bruken av muligheter StyreWeb gir.  

 

Databasert kommunikasjon med medlemmer er nå vesentlig lettere. Det samme gjelder  vedlikehold 

av medlemsregister og økonomi- og regnskapsfunksjonen. Nye hjemmesider er også klare for 

lansering. StyreWeb gir også mulighet for å sende SMS til medlemmer som ikke har epost. 
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Informasjon om medlemsmøter, kunst- og kulturtilbud, tilbud om reiser, seminarer og andre saker 

legges ut på̊ Senioruniversitetets nettsider (www.sul.u3a.no). Den nye hjemmesideadressen som vil bli 

tatt i bruk i 2020, er sul-lillestrom.no. 

 

Nettredaktør har også̊ 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. 

Omleggingen av regnskapet i 2018 gjør at SUL nå tilfredsstiller offentlige regler, og vi får 

momskompensasjon etter søknad. For 2019 har vi mottatt kr 24 389.  

 

Økonomien i SUL er tilfredsstillende. 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. 

 

Med bakgrunn i at flere faste kostnader har økt de siste år, bl.a. lokalleie, og at kontingenten har stått 

uendret i en del år, foreslår styret i budsjettet at medlemskontingenten justeres noe. Overskuddet for 

2019 på̊ kr. 69 090 foreslås tillagt 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 

kultursenter 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, 9. januar 2019 

  

Harald Fagermoen 

leder 

 

 

Gunnar Apeland 

nestleder 

 

Harold Misund 

sekretær 

 

Mary Lyford 

kasserer 

 

 

Anny Klafstad 

Varamedlem 

 

 

Eli Sundby 

Styremedlem 

 

 

Jan Erik Aamillom 

Varamedlem/Web-red 

   

  

Tore Trollsaas 

Vara for Web-red. 

 

   

http://www.sul.u3a.no/
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MVQDRMAX/sul-lillestrom.no
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Vedlegg 

 

Årsmelding 

Reisekomiteen 2019 

 

Reiser 2019 

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 – 4. juni – Becici i Montenegro (40 deltakere) 

Vi reiste fra Oslo Lufthavn til Dubrovnik i Kroatia, hvor vi ble hentet av en buss som tok oss til Becici 

hvor vi bodde fast under oppholdet. Vi hadde daglige hel-/halvdags utflukter hvor vi besøkte bl.a. 

Budva, Kotor og Cetinje. Vi var også på båttur på Skadarsjøen og i Kotorbukta. Dessuten hadde vi en 

heldagstur til Albania. 

 

29. august – 3. september – Lisboa (38 deltakere) 

Vi bodde fast i Lisboa, men hadde hel-/halvdags utflukter til områdene både nord og syd for byen. Vi 

besøkte mange flotte steder og historiske steder som Sintra, som står på Unescos verdensarvliste og 

middelalderbyen Óbidos. Vi stoppet også ved statuen av «Christ in Majesty» som er en liten kopi av 

den mer kjente i Rio de Janeiro. 

 

3. desember (45 deltakere)og 5. desember (50 deltakere) – Førjulstur til Grini-museet og 

Bærums Verk.  

I år måtte vi ha to turer til samme sted for interessen var så stor at vi fikk ikke alle i en buss. 

Turene gikk fra Lillestrøm til Grini som var tyskernes største fangeleir under 2. verdenskrig i Norge. 

Der fikk vi høre historien til fangeleiren og se en veldig interessant film. 

Deretter gikk turen til Bærums Verk. Der hadde vi først 1 times guidet tur hvor vi fikk vite historien til 

handelsstedet. Så var det litt tid på egenhånd. Dagen ble avsluttet med en nydelig 3-retters middag på 

Værtshuset, Norges eldste spisested på historisk grunn i Bærum. 

 

For reisekomiteen 

Brit Thoresen 
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Kunst- og kulturkomiteens årsmelding for 2019 

Oppsummering av aktivitetene i 2019 

Årets nyttårskonsert i Lillestrøm kulturhus søndag 20. januar. 46 deltakere.  

Vi hadde to teatertilbud i mars: En Beatles-forestilling på Lillestrøm kulturhus 22. mars, 20 deltakere, 

og forestillingen «En sporvogn til begjær» på Oslo Nye Teater. 28 deltakere. 

Justervesenet kunne ikke ta i mot oss våren 2019. I stedet tilbød vi et besøk med omvisning på 

Dronning Sonjas kunsthall med en utstilling av samiske kunstverk. På grunn av stor interesse kunne 

man melde seg på torsdag 28. mars eller fredag 29. mars. 60 påmeldte. Deltakerne betalte selv ved 

inngangen til utstillingen. 

Vi besøkte Buddhisttempelet på Løvenstad 15. mai der vi fikk en omvisning. De fleste ga kollekt til 

tempelet. 30 deltakere. Mange flere ville delta, så vi gjentar tilbudet i mai 2020. 

Besøket hos Justervesenet, som var utsatt fra vårhalvåret, fant sted torsdag 5. september. 20 deltakere. 

Tilbud om billetter til maratonforestillingen «Min briljante venninne» på Det nye teater. 20 deltakere. 

Lørdag 9. november er det invitert til konsert på Den norske opera og ballett «Brahms først som sist». 

Ca. 30 deltakere. 

Det er sendt ut invitasjon til Nyttårskonserten med Romerike symfoniorkester 19. januar 2020, og det 

er reservert 50 billetter basert på erfaringer fra i fjor. 

Det er noe begrenset hva vi kan få til av spennende tilbud i vårt nærområde. Vi ønsker derfor å lage 

noen tilbud der vi er avhengige av buss f eks. tur til Blaafargeverket, Kistefosmuseet e.l. På møtet 3. 

oktober ble dette luftet, og vi fikk klarsignal fra styret. Reisekomiteen hadde heller ikke noen 

innvendinger 

 

For Kunst- og kulturkomiteen 

Inger Margrethe Holmerud 
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Årsrapport fra HSV-komiteen – 2019 

 

Komité for historie, samfunn og vitenskap (HSV) arrangerer hver vår og høst en seminarserie med 

eget tema. Foreleserne holder høy kvalitet, og seminarene gir god faglig innsikt og åpner for 

interessante diskusjoner. 

 

Etter valget på SULs årsmøte 12. februar består HSV av Kari Drangsholt, leder, Gordon Christensen, 

kasserer, Lars Meling, sekretær, Bodil Halaas, varamedlem og Per Erik Borgen, varamedlem. 

Komiteen har i løpet av året hatt 9 møter. Programmet for våren 2020 er klart, og program for 

høstsemesteret er under planlegging. 

 

Interessen for seminarene er stor. Både våren og høsten 2019 var det 197 påmeldte, og ca. 70 prosent 

av disse møtte opp på forelesningene. Det er av plasshensyn satt en grense på 200 deltakere. 

Programmene for vår og høst er gjengitt nedenfor.  

 

Vårseminaret 2019 – Tema Latin-Amerika og brexit 

17. januar  Steinar A Sæther, Latin-Amerika: Forhistorie og kolonitid 

24. januar  Steinar A Sæther, Latin-Amerika: Uavhengighet 

7. februar  Benedicte Bull, Latin-Amerika: Mellom-Amerika 

28. februar   Torkjell Leira, Latin-Amerika: Norske interesser – avlyst  

7. mars   Tor Opsvik, Latin-Amerika: Militærdiktatur og borgerkrig 

21. mars Tor Opsvik, Latin-Amerika: ABC-landene (Argentina, Brasil og Chile) 

4. april Jan Erik Mustad, Storbritannia etter brexit: Middelmådighet eller fornyet 

global ekspansjon? 

11. april  Torkjell Leira, Latin-Amerika: Norske interesser – utsatt til høsten 

25. april Øivind Bratberg, Vil brexit bli dødsstøtet for unionen Storbritannia? 

 

Høstseminaret 2019 – Tema Frankrike, Portugal og Spania 

12. september  Svein Erling Lorås, Frankrike – historie, geografi, økonomi 

19. september   Kjerstin Aukrust, Frankrike – politikk, styresett, samfunn 

10. oktober  Torkjell Leira, Latin-Amerika: Norske interesser 

17. oktober  Ove Thorsheim, Portugal 

24. oktober  Ove Thorsheim, Portugal 

31. oktober   Kjerstin Aukrust, Frankrike – kultur, med vekt på litteratur 

14. november  Johannes A. Nymark, Spania – kultur og samfunn 

21. november  José María Izquierdo, Spania – utsatt  

28. november  José María Izquierdo, Spania – historie og politikk 

  5. desember  José María Izquierdo, Spania – historie og politikk 

 

 

For HSV 

Gordon Christensen 

 

 

 


