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Årsmøtesak 3. Styrets årsmelding for SUL 2020 

  
Om Senioruniversitetet i Lillestrøm  
Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonistuni-

versitetet på Nedre Romerike (PUNR). På årsmøtet i 2014 ble navnet endret til Senioruniver-

sitetet i Lillestrøm. Vedtektene ble igjen endret på årsmøtet 2019. Formålet er å gi seniorer 

anledning til å øke sin kunnskap om interessante emner gjennom forelesninger, foredrag, stu-

dieringer, studiereiser mv. SUL er dermed et forum for utveksling av kunnskaper og erfa-

ringer og for sosial kontakt. Interesserte over 55 år kan bli medlemmer.  

 

Styre og komiteer  
På årsmøtet 11. februar 2020 ble følgende styre valgt:  

 

Styremedlemmer: Valgt for to år: Vidar S Andersen og Thor Asbjørn Halvorsen 

Ikke på valg: Mary Lyford, Eli Sundby og Harold Misund 

 
Varamedlemmer for ett år: Ivar Barlindhaug og Anny Klafstad.  

Nettredaktør for 2 år: Ivar Barlindhaug.  

Vara for nettredaktør: Tore Trollsaas for ett år.  

Styreleder: Vidar S Andersen ble i særskilt avstemming valgt til styreleder.  

 

Konstituering av det nye styret fikk følgende resultat: 

  

Vidar S Andersen   Leder  

Harold Misund   Nestleder  

Mary Lyford     Kasserer  

Eli Sundby    Sekretær  

Thor Asbjørn Halvorsen  Styremedlem  

Ivar Barlindhaug   Varamedlem og nettredaktør  

Anny Klafstad    Varamedlem  

Tore Trollsaas    Vara for nettredaktør 

 

Komiteer  

Kunst- og kulturkomiteen Leder: Mona Dovland 

Turid Abelset og Inge Hasselberg  

Varamedlem: Geir Grimstad  

 

Reisekomiteen: Leder: Wenche Andersen 

Frøydis Sjølyst og Haakon Sandbraaten  

Varamedlem: Åse Eidholm  

 

Komite for historie, samfunn og vitenskap: Leder Kari Drangsholt  

Gordon Christensen og Lars Meling  

Varamedlemmer: Per Erik Borgen og Bodil Halaas  

 

Revisorer: Paal Berg og Oddvar Hagen  

Valgkomite: Jan Erik Aamillom, Brit Thoresen og  Marit Kvien 
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Forretningsfører  

Forretningsfører i 2020 har vært Laila Granli Johansen.  

 

Virksomheten i 2020  
Styret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av medlemsmøtene. Alle medlemsmø-

tene ble holdt i Lillestrøm Kultursenter. Både Stjernesalen og Teatersalen er blitt benyttet. De 

tre første medlemsmøtene i perioden januar til mars ble gjennomført på ordinær måte, med 

snitt på 310-320 tilhørere.  

 

To dager etter medlemsmøtet i mars besluttet Regjeringen å stanse slike arrangementer grun-

net Covid 19. De to neste planlagte medlemsmøtene i april og mai ble avlyst og flyttet til høs-

tens program. Vårens siste møte ble gjennomført uten publikum og strømmet digitalt til med-

lemmene. 

 

De gjennomførte medlemsmøtene høsten 2020 ble gjennomført digitalt til medlemmene. De 

tre første høstmøtene tillot begrenset publikumsdeltakelse før dette igjen ikke ble tillatt. Et av 

møtene ble avlyst og overført til våren 2021.  

 

Årsmøtet 11. februar 2020  

På årsmøtet deltok 130 av SULs medlemmer. Møtet ble ledet av Jan K Kristensen. 

 

Årsmøtet behandlet bl.a. styrets forslag til justering av medlemskontingenten til kr 250,- per 

år. Dette ble vedtatt.   

 

Styrets arbeid  

Virksomheten i SUL baserer seg på frivillig innsats fra de valgte medlemmer i styret og komi-

teene. Honorar utbetales ikke, men utgifter kan bli dekket etter regning eller ved et sjablon-

messig vedtatt beløp. I 2020 er denne summen ifølge regnskap kr 22 750. 

 

Styret har i 2020 hatt 13 styremøter. I tillegg har noen av styrets medlemmer også hatt ulike 

arbeidsmøter grunnet Covid 19. Varamedlemmer og nettredaktør møter på̊̊̊  alle styremøter. 

Komiteene har vært invitert til 2 møter.  

 

Eli Sundby ble dessverre nødt til å trekke seg fra styret og Thor Asbjørn Halvorsen overtok 

som sekretær fra 7 oktober 2020. Fra samme dato rykket Anny Klafstad opp som styremed-

lem. 

 

Planlegging av medlemsmøtene har vært viet mest oppmerksomhet, spesielt under de rådende 

forhold vi har hatt i forbindelse med smitteverntiltakene. Styret har lagt mye arbeid i å få ak-

tuelle og gode foredragsholdere til medlemsmøtene. Økonomiske forhold i forbindelse med 

driften har vært drøftet regelmessig i forbindelse med regnskapsrapportene.  

 

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.  
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Medlemmer og medlemstilbud  

Per 31. desember 2020 hadde foreningen 1353 medlemmer mot 1373 medlemmer på samme 

tid året før, dvs. en nedgang på̊̊̊  20 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 vik-

tig at ”førstemann-til-mølla”-prinsippet legges til grunn når påmelding registreres. 

 

Samarbeidet med Lillestrøm kulturskole om kulturelle innslag på medlemsmøtene har fortsatt 

og fungerer godt. Skolens elever imponerer med innslag av høy kvalitet på medlemsmøtene.  

 

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

lemsmøtene.  

 

Både Reisekomiteen, Kunst- og kulturkomiteen og Komiteen for historie, samfunn og viten-

skap hadde komponert et variert program for både våren og høsten 2020, men kun en del av 

dette kunne gjennomføres på grunn av pandemien. Styret viser ellers til komiteenes rapporter 

som følger som vedlegg.  
 

Nettredaksjonen tilbød i 2020 medlemmene opplæring i IT-sikkerhet. Dette var et nettkurs ut-

viklet av Norsk senter for informasjonssikkerhet med tittel «Informasjonssikkerhetskurs for 

seniorer» og besto av 12 leksjoner. 

 

Medlemsmøter  

Vårprogrammet 2020  

 

Dato Foredragsholder Tema 

14. januar Øyvind Nustad «Snøen som falt i fjor» 

28. januar Kjell Magne Bondevik «Religion og mellomfolkelig forståelse» 

11. februar Finn Terje Skyrud «Kjeller flyplass, den gang da, nå og i 

morgen» 

10. mars Odd Kjell Skjegstad «Kjell Aukrust, Ludvig og Solan» 

21. april Forskningsdirektør Britt Ann K 

Høiskar 

Aktuelt tema: «Luftkvalitet i byene våre – 

hvordan ligger det an?» 

AVLYST: overført til høsten 

12. mai Adm dir Synnøve Bjerke 

 

«ROAF» 

AVLYST: overført til høsten 

26. mai Gen sekr Kristin Ruud «IT for oldiser» 

Strømmet uten publikum 
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Høstprogrammet 2020  

 

Dato Foredragsholder Tema 

15. septem-

ber 

Professor Olav Njølstad «Nobels fredspris, gjør den noe forskjell» 

Publikumsbegrensning. Strømmet. 

13. oktober Harald Johansen «Geologi, bosetning og næringsutvikling 

på Romerike» 

Publikumsbegrensning. Strømmet. 

27. oktober Jenny Nordtvedt «Norge i FNs sikkerhetsråd – muligheter 

og utfordringer» 

Publikumsbegrensning. Strømmet. 

10. novem-

ber 

Forskningsdirektør Britt Ann K 

Høiskar 

Aktuelt tema: «Luftkvalitet i byene våre – 

hvordan ligger det an?» 

Strømmet uten publikum 

24. novem-

ber 

Adm dir Synnøve Bjerke «ROAF» 

AVLYST: overført til våren  

8. desember Avdelingsdirektør Terje Wahl «Norge som romnasjon» 

Strømmet uten publikum 

 

 

Oppslutning om medlemsmøtene etter innføringen av koronarestriksjonene mars 2020: 

Dato Foredrag Antall i sal 

på Kultur-

senteret 

Antall Live 

strømming 

Antall video-

opptak 

Antall totalt 

26 mai Digitalise-

ring 

5 225 32 262 

15 sep Nobels 

fredspris 

103 68 20 191 

13 okt Geologi 105 28 83 216 

27 okt FN 105 83 15 203 

10 nov Luftkvalitet 3 26 90 119 

8 des Romvirk-

somhet 

3 17 10 30 

 

 

Databasert kommunikasjon og verktøy  

Overgangen til det nye dataverktøyet «StyreWeb» ble fullført i løpet av våren 2020.  

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

kehold av medlemsregister og økonomi- og regnskapsfunksjonen. StyreWeb gir også mulig-

het for å sende SMS til medlemmer som ikke har epost.  

 

Informasjon om medlemsmøter, kunst- og kulturtilbud, tilbud om reiser, seminarer og andre 

saker legges ut på Senioruniversitetets nettsider. Den nye hjemmesideadressen til SUL er  

www.sul-lillestrom.no .  

 

Nettredaktør har også formidlet informasjon via e-post fra styre og komiteer til medlemmer 

med epostadresse. Styret oppfordrer alle medlemmer med tilgang til e- post om å registrere 

sin e-postadresse hos SUL.  

http://www.sul-lillestrom.no/
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Økonomi  

Styret i Senioruniversitetet i Lillestrøm har det økonomiske ansvaret for SULs totale virksom-

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

får momskompensasjon etter søknad. For 2020 har vi mottatt kr 30 051.  

 

Økonomien i SUL er tilfredsstillende. Dette skyldes god og forsvarlig drift gjennom mange 

år. Tilbudene til medlemmene bør være så rimelige som mulig, men med et mål om å gå i ba-

lanse.  

 

På grunn av at en del møter ikke har kunnet gjennomføres, har utgiftene i 2020 blitt mindre 

enn budsjettert. Overskuddet for 2020 på kr 152 948 foreslås tillagt egenkapitalen. 

 

 

Avslutning  
Styret retter en takk til alle tillitsvalgte for den jobben som gjøres. Året 2020 bød på mange 

uforutsette utfordringer. Vi takker også Lillestrøm kulturskole for godt samarbeid og fine ele-

vinnslag på medlemsmøtene, og vi takker Lillestrøm kultursenter og Scene5 for godt samar-

beid. Sist, men ikke minst takker vi medlemmene for god deltakelse på medlemsmøter, semi-

narer, reiser og andre arrangementer. Det er til syvende og sist medlemsengasjementet som 

avgjør om SUL lykkes.  

 

Lillestrøm, 9. januar 2021  
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VEDLEGG TIL STYRETS ÅRSMELDING FOR 2020 

 

Komiteenes arbeid i 2020: 

- Reisekomiteen 

- Kunst- og kulturkomiteen 

- Komiteen for historie, samfunn og vitenskap 

 

 

Reisekomiteens årsmelding 2020 
 

Reiser 2020 

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 tek-

niske gjennomføringen. 

3. juni – 8. juni - Irlands vestkyst 

Det var stor interesse for denne turen og vi var 50 påmeldte i løpet av meget kort tid. 

Som vi vet så ble det store endringer med alt som skjedde i forbindelse med det “rare corona-

viruset”.  Det ble etter hvert besluttet å avlyse denne flotte turen som vi håper på og kunne 

gjennomføre senere. 

 

2. september – 3. september - Kanaltur, skihistorie og gårdstradisjoner i Telemark (38 

deltakere) 

Onsdag 2.september 

Vi ble hentet med buss fra Lillestrøm kl. 0900 og satte kursen mot Lunde i Telemark. Under-

veis tok vi en kafferast ute i det flotte været på den hyggelige Elgsjø Kafe på Notodden. 

Ved ankomst Lunde, går vi ombord i slusebåten Victoria som tar oss med på en to timers tur 

Lunde- Ulefoss.  På strekningen får vi bl.a. med oss Vrangfoss sluser og ombord blir vi ser-

vert lunsj. 

På Ulefoss venter bussen som tar oss med til Morgedal for omvisning på Norsk skieventyr. 

Her formidles Norsk skihistorie med utstillinger og fartsfylte filmer. 

Vi ankommer det ærverdige Dalen Hotell med sin opprinnelse fra 1894. Historien om hotellet 

ble oss fortalt, før vi ble servert en utmerket 2- retters middag. 

 

Torsdag 3.september 

Denne dagen besøker vi Uppigard Natadal som ligger ca 2 timers kjøring fra Dalen. Her fikk 

vi oppleve tradisjonell gårdsdrift i eventyrlige omgivelser. Gården er fra rundt år 1000 og 

bonden Dag byr på et muntert kåseri om tradisjon og overtro. Vi får servert egenprodusert mat 

og til slutt en omvisning på gården. 

Planlagt juletur til Prøysenhuset, Lillehammer og Maihaugen ble dessverre også avlyst. 

 

For reisekomiteen 

Wenche Andersen 
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Kunst- og kulturkomiteens årsmelding for 2020 
 

Oppsummering av aktivitetene. 

 

Nyttårskonsert i Lillestrøm kulturhus 19. januar: 79 deltakere 

 

Teatertilbud på Nasjonalteateret: «Shakespeare in love» 25. februar: 25 deltakere. 

 

Tilbud om omvisning i NRK 20. mars. Det var stor interesse for omvisningen med 30 delta-

kere påmeldt. Omvisningen måtte dessverre avlyses pga. Covid-19.   

 

Tilbud om omvisning på Kistefosmuseet den 2. juni måtte avlyses. 

 

Nytt besøk på Buddisttempelet på Løvenstad ble også avlyst. 

 

Kunst- og kulturkomiteen beklager at så mange av våre tilbud er blitt avlyst, men 

Covid-19 situasjonen har satt strenge begrensninger for gjennomføring. 

 

For Kunst-og kulturkomiteen 08.11.20 

 

KK. Leder@SUL-Lillestrom.no 

Mona Dovland, dovland@getmail.no 

+47 922 84 884 

 

 

 

HSV-komitéens årsmelding 2020 
 

Komité for historie, samfunn og vitskap (HSV) arrangerer kvar vår og haust ein seminarserie 

med eige tema. Førelesarane held høg kvalitet på førelesingane. Interessa for seminara er stor 

og dei gir god fagleg innsikt og opnar for interessante diskusjonar. 

  

Etter SULs årsmøte 11. februar er HSV-komitéen samansett på følgjande måte: Kari Drangs-

holt, leiar; Gordon Christensen, kasserar; Lars Meling, sekretær; Bodil Halaas, varamedlem 

(gj.val eitt år), og Per Erik Borgen, varamedlem (gj.val eitt år). 

  

Komitéen har hatt åtte møte. Arbeidet i komitéen har vore prega av situasjonen som oppstod i 

mars i samband med pandemien og reglane for smittevern som styresmaktene innførte. Komi-

téen har med dei seinaste regelendringane ikkje hatt fysiske møte, men kommunisert via e-

post. Då Kultursenteret stengte grunna smittevernreglane i samband med koronapandemien 

12. mars, måtte komitéen finne alternative måtar å gjennomføre førelesingane. Dette har med-

førte avlysing av førelesingar. Av vårens (V-20) ni førelesingar vart dei fem første gjennom-

førte fram t.o.m. 5. mars, jf. liste nedanfor, medan dei resterande fire førelesingane vart over-

førte til hausten (H-20), då det var lagt opp til ei seminarrekke med ni førelesingar, jf. liste ne-

danfor. 

  

mailto:dovland@getmail.no
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Likevel vart gjennomføringa H-20 prega av tiltak mot smittespreiing. Dei fire første føre-

lesingane (overførte frå V-20), samt den femte førelesinga vart gjennomført, før pandemien 

igjen førte til stenging av Kultursenteret 10. november. Dei fire siste førelesingane måtte der-

for avlysast og vil bli forsøkt gjennomførte V-21. Programmet for V-21 er ferdigstilt. Pro-

grammet for H-21 er under planlegging.  

 

Det var 200 påmelde til seminaret V-20, inkl. HSV-komitéens medlemmer, det maksimale tal 

på deltakarar som kan ha plass i Universet.  Komitéen fekk seinare høve til å leige større føre-

lesingssal (Stjernesalen og Teatersalen), slik at alle som var tilmelde i januar -20, også kunne 

få tilbod om å følgje førelesingane H-20 iht. smittevernreglane. Ikkje alle tok mot tilbodet. H -

20 var 162 påmelde, inkl. HSV-komitéens medlemmer.  

 

Program for våren og hausten er gjengitt nedanfor: 

 

Vår -20 Tema:  Demokrati, vitenskap, media og brexit 

30. januar Terje Emberland, HL-senteret: Konspirasjonsteorier en fare for 

   demokratiet? 
6. februar Øyvind Østerud, UiO: Hvordan ble europeiske land demokratiske 

13. februar Øyvind Østerud, UiO: Er demokratiet i Europa i krise? 

27. februar Viktor A. Wikstrøm, IFE, Kjeller: 70 års atomforskning ved IFE. 

5. mars            Martin Smedstad Foss, IFE, Kjeller: Den nye oljen - kan norsk olje og gass 

                        bidra til nye muligheter i helseindustrien? 

19. mars Per Edgar Kokkvold, NPF: Media og falske nyheter (Utsett til hausten -20)  

26. mars Svein Sjøberg, UiO: Vitenskap og media: Forskningsformidling og  

             falsk kunnskap (Utsett til hausten -20) 

7. mai             Øyvind Svendsen, NUPI: Brexit sett fra Europa (Utsett til hausten -20) 

14. mai Øyvind Bratberg, UiO: Frigjøring eller fallitterklæring? Historien  om 

                       Storbritannias veg ut av EU (Utsett til hausten -20)  

 

Haust -20 Tema: Reell kunnskap, post-brexit og nordområdene  

3. sept.             Per Edgar Kokkvold, NPF: Media og falske nyheter  

17. sept. Svein Sjøberg, UiO: Vitenskap og media: Forskningsformidling og falsk 

                        kunnskap  

24. sept.  Øyvind Svendsen, NUPI: Brexit sett fra Euuropa 

8. okt.              Øyvind Bratberg, UiO: Frigjøring eller falllitterklæring?  Historien  

             om Storbritannias veg ut av EU 

29. okt. Hege Boman Grundekjøn, advokat: En vandring med Knut   

             Hamsun gjennom Latvias dramatiske historie  

11. nov. Leif Arne Ulland, UD: De baltiske land: Tilbakeblikk og skråblikk  

             med hovedfokus på Litauen (Utsett til våren -21) 

26. nov. Knut Erik Jensen, filmregissør: Finnmark mellom øst og vest -      

                        historie og samfunn (Utsett til våren -21) 

 


