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Årsmøtesak 3. Styrets årsmelding for SUL 2021 

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

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

univer sitetet i Lillestrøm. Vedtektene ble senere justert på årsmøtet 2021. Formålet er å gi 

seniorer anledning til å øke sin kunnskap om interessante emner gjennom forelesninger, 

foredrag, stu die- ringer, studiereiser mv. SUL er dermed et forum for utveksling av 

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

 

Styre og komiteer 
På årsmøtet – holdt elektronisk i perioden 26. januar – 9. februar 2021 ble følgende nye 

styremedlemmer valgt for 2 år: Laila Granli Johansen, Anny Klafstad, Per Erik Borgen. Gunn 

Helen Molstadengen ble valgt for 1 år som vararepresentant. 

 

Styret har for 2021 vært: 

 

Vidar S Andersen  Leder 

Per Erik Borgen  Nestleder 

Laila Granli Johansen  Kasserer 

Thor Asbjørn Halvorsen  Sekretær  

Ivar Barlindhaug  Styremedlem og nettredaktør 

Anny Klafstad  Styremedlem 

Gunn Helen Molstadengen      Varamedlem 

Unni Lundby Fossen           Vara for nettredaktør 

 

Komiteer 

Kunst- og kulturkomiteen: Leder Turid Abelset 

Medlemmer: Inge Hasselberg og Geir Grimstad 

Varamedlem: Ingeborg Lundsvoll 

 

Reisekomiteen: Leder Wenche Andersen 

Medlemmer: Frøydis Sjølyst og Haakon 

Sandbraaten 

Varamedlem: Frode Eidem 

 

Komite for historie, samfunn og vitenskap: Leder Kari Drangsholt 

Medlemmer: Gordon Christensen og Lars Meling 

Varamedlemmer: Bodil Halaas og Arne K. Skogstad 

 

Revisorer: Paal Berg og Brit Turid Thoresen 

 

Valgkomite: Jan Erik Aamillom, Gunnar Apeland og Harold Misund 
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Forretningsfører 

Forretningsfører i 2021 har vært Laila Granli Johansen. 

 

Virksomheten i 2021 
Styret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av medlemsmøtene. Alle medlems-    

møtene ble holdt i Lillestrøm Kultursenter. Både Stjernesalen og Teatersalen har blitt 

benyttet.  

 

På grunn av koronapandemien ble 2 av vårens første medlemsmøter arranger med 

strømming: 

- 9. februar: Lena Hammer, Den nye byplanen, og 

- 9. mars: velferdsteknologi. 

 

Erfaringene med strømming har vært gode med innledningsvis bra deltakelse på selve møtene 

og fra de som så videoopptak fra foredragene i ettertid. Imidlertid ble det registrert en viss 

“tretthet” som medførte en gradvis lavere deltakelse utover våren 2021. 

 

De øvrige planlagte foredragene våren 2021 ble avlyst og satt opp på høsten 2021: 

- 12. Januar: Energi, klima og miljø, 

- 23. Mars: Foredrag fra ROAF, 

- 13. April: Aktuelt tema, 

- 27. April: Thor Gotaas, Norske utedoer, og 

- 11. Mai: Ny arvelov 

 

Høstprogrammet 2021 ble gjennomført som planlagt med unntak av årets siste foredrag som 

måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen, og foredraget 9. November der det ble satt opp et 

nytt foredrag. Det var bra deltakelse på alle foredragene. 

 
Dato Foredragsholder Tema 

14. septem- 

ber 

Advokatkontoret Tønseth “Ny arvelov – hva betyr det for deg” 

12. oktober Seniorforsker Solveig Aamodt, 

Cicero og Geolog Harald 
Johansen 

“Energi, Klima og Miljø” 

26. oktober Forfatter Thor Gotaas “Norske utedoer” 

9. november SUL-leder Vidar S. 

Andresen 

“Opplevelser og bilder fra Marka” 

23. novem ber Adm. dir. Synnøve Bjerke «ROAF»  

14. desember Advokat Lena Tønseth “Fremtidsfullmakt 

trygghet for fremtiden”     

Avlyst, settes opp igjen 

høsten 2022 
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Årsmøtet 26. januar – 9. februar 2021 

Årsmøtet ble holdt elektronisk med e- post. Det kom inn en kommentar til Årsmøtet. Den ble 

besvart av styret.   

 

Første ordinære medlemsmøte ble holdt 14. september. Da orienterte Nina Oskarsson og 

Camilla Meyer Amundsen fra advokatfirma Tønseth om ny arvelov. 

 

9. november presenterte Vidar S. Andersen «Opplevelser og bilder fra Marka», siden det oppsatte 

foredraget måtte utgå som følge av at foredragsholder måtte på utenlandsreise. 

 

 

Styrets arbeid 

Virksomheten i SUL baserer seg på frivillig innsats fra de valgte medlemmene i styret og 

komiteene. Honorar og utgifter dekkes etter regning eller ved et sjablonmessig vedtatt beløp. I 

2021 er denne summen ifølge regnskap kr 30.500,-, 

 
Styret har i 2021 hatt 13 styremøter. Varamedlemmer og nettredaktør møter på 
styremøtene. Komiteene har vært invitert til 2 møter hver. 

 

Planlegging av medlemsmøtene har vært viet mest oppmerksomhet. De rådende  forholdene vi 

har hatt i forbindelse med smitteverntiltakene har gjort arbeidet krevende. Styret har lagt mye 

arbeid i å få aktuelle og gode foredragsholdere til medlemsmøtene. Det har regelmessig vært 

drøftet økonomiske forhold i forbindelse med driften i tilknytning til regnskapsrapporter. 

 

Styret besluttet høsten 2021 å etablere studiesirkelen med temaet “Energi - Miljø - Klima”. 

Dette er et prøveprosjekt der erfaringene vil danne grunnlaget for eventuelle nye studiesirkler 

med andre temaer senere.  Oppstart og gjennomføring er planlagt, men oppstarten er utsatt på 

grunn av korona- situasjonen. Styret håper å få startet studiesirkelen på våren 2022. Det vil 

bli sendt ut invitasjon til alle medlemmene.  

 

Komiteenes arbeid 

Reisekomiteen, Kunst- og kulturkomiteen og Komiteen for historie, samfunn og vitenskap 

(HSV) har alle levert egne meldinger om sin virksomhet. Disse er en del av styrets 

årsmelding og presenteres som selvstendige vedlegg. 

 

  Medlemmer og medlemstilbud 

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 1301 medlemmer mot 1353 medlemmer ved 
årsskiftet 2020 / 2021.  
 
Styret mener det er viktig at alle medlemmer får like tilbud. Nye medlemmer registreres 
fortløpende på grunnlag av søknad. Siden møteromkapasiteten og korna- bestemmelsene 
setter en begrensning på antallet som kan delta på samlingene, legges et ”førstemann-til-
mølla-prinsipp” til grunn når det er nødvendig å begrense deltakerantall. 

 

Samarbeidet med Lillestrøm kulturskole om kulturelle innslag ved starten av medlemsmøtene 

fungerer godt. Kulturskolens elever imponerer med innslag av høy kvalitet. 
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I samarbeid med Scene 5 inviteres medlemmene til sosialt samvær i kafeen før og etter 

medlemsmøtene. 

 

 

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

 

skap hadde varierte og gode program, men på grunn av pandemien kunne bare noen av 

arrangementene gjennomføres. Styret viser ellers til komiteenes rapporter  (se vedlegg). 

 

Overgangen til det nye dataverktøyet «Styre-web» ble fullført i løpet av våren 2020. 

Databasert kommunikasjon med medlemmer og systemer for påmelding til arrangementer er 

nå vesentlig lettere enn før. Det samme gjelder oppdatering og vedli kehold av 

medlemsregister og økonomi- og regnskapsfunksjonen. 

 

I løpet av 2021 ble et nytt verktøy for påmeldinger som er integrert med «Styre- web» tatt i 

bruk. Verktøyet letter arbeidet med påmeldinger til møter og arrangementer med en kopling 

mot medlemsregisteret og en integrert betalingsfunksjon.  

 

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

saker legges ut på Senioruniversitetets nettsider og på vår Facebook-side. 

 

Hjemmesideadressen til SUL er: 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 2021 har vi mottatt kr 28.418,-. 

 

På grunn av de ekstraordinære forholdene. I 2021 så har vi et overskudd på kr 155.854,- som 

er kr 204.004,- bedre enn budsjett. Selv om vi har hatt noen ekstra kostnader for strømming 

av medlemsmøter, så har vi allikevel hatt store besparelser på kostnadssiden på grunn av 

avlyste arrangementer. 

 

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. 

 

Overskuddet for 2021 på kr 155.854,- foreslåstillagt egenkapitalen. 

 
 

Avslutning 
Styret retter en takk til alle tillitsvalgte for den jobben de gjør for SUL. Vi takker også 

Lillestrøm kulturskole for godt samarbeid, og vi takker Lillestrøm kultursenter og Scene5 for 

godt samarbeid. Sist, men ikke minst takker vi medlemmene for god deltakelse på møter, 
semi narer, reiser og andre arrangementer. Det er til syvende og sist medlemsengasjementet 

som avgjør om SUL lykkes. 

 

Lillestrøm, 24. januar 2022 
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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 2021 
 

På grunn av korona- situasjonen så har Reisekomiteen ikke hatt så mye på gang dette året. Vi 

hadde en fantastisk fin vårtur til Nord-Vestlandet fra 13. til 17. juni 2021 og var i alt 41 personer 

som reiste. Juleturen i år gikk til Tallinn 8. til10. desember. Vi var 11 personer som reiste på en 

meget vellykket tur. 

 

Reisekomiteen har bestilt turen til Irlands vestkyst 12. til17. juni 2022. De tidligere 50 påmeldte 

ble først invitert til å melde seg på. Senere i desember ble turen lagt ut på SUL`s hjemmeside for 

videre påmelding. Vi har til sammen 50 plasser. 

  

 

For reisekomiteen 

Wenche Andersen 
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Kunst- og kulturkomiteens årsmelding for 2021 
 

Koronatiltakene i vårt distrikt førte til at hele programmet for våren ble utsatt eller avlyst. 

Februar/mars Besøk på Åråsen.      Utsatt til høsten – 21.  

             LSK sin historie som klubb og kulturinstitusjon. 

Mars/april Omvisning på Nitja.     Utsatt til høsten – 21. 

 

Mai/juni Historisk vandring langs Sagelva    Utsatt til høsten – 21.  

             med Thor Sørheim. 

Juni  Omvisning NRK.     Avlyst av NRK. 

Det har derfor vært hyggelig å kunne gjennomføre høstens program, da samfunnet åpnet igjen etter 

sommerferien. 

2. september 2021, «Historisk vandring langs Sagelva med Thor Sørheim». 60 glade vandrere 

koste seg på tur. 

14. oktober 2021, «Besøk på Bingen Lenser» med foredrag, omvisning og vandring langs elva. 

De 10 som møtte opp var veldig fornøyd med en lærerik tur i godt vær. Enighet om at dette tilbudet 

bør gjentas senere. 

16. november 2021, «Omvisning på Nitja, Muséet for Samtidskunst». Muséet tar imot grupper 

på 25, og billettene ble fort utsolgt. Dette tilbudet settes opp igjen våren – 22. 

Desember 2021, planlagt besøk på Åråsen utsatt til nyåret. 

Høstens erfaringer:  

Etter en litt kaotisk start med utfordringer knyttet til kommunikasjon, påmeldinger og betalinger, er 

vi nå litt optimistiske når det gjelder bruk av nytt påmeldingssystem. Dette er tatt i bruk for 

arrangementet «Nitja» 16.11.21. KK- komiteens medlemmer er klar over at programmet krever 

mer erfaring og datakunnskap, men vi er lovet god bistand av Ivar Barlindhaug. 

Det er vanskelig å beregne antall deltakere på arrangementene våre. Denne høsten har det variert 

fra 60 til 10 deltakere. Når vi benytter guide, vil gruppestørrelse bestemmes av stedet vi besøker. 

Ved stor pågang bør det vurderes om det skal bestilles for 2 eller 3 grupper. Et minstetall av 

deltakere for å gjennomføre et arrangement kan også være aktuelt. Alle tiltak er ment å være 

selvfinansierende, og komiteen har ikke økonomi til å dekke store underskudd. 

 

Aktiviteten har hele året vært preget av pandemien.  

 

Lillestrøm 10.11.2021 

For Kunst- og Kulturkomitéen 

 

Turid Abelset                                                          
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HSV-komiteens årsmelding 2021 
 

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

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

god fagleg innsikt og opnar for interessante diskusjonar.  

Etter SULS digitale årsmøte 26. januar til 9. februar 2021 er HSV-komiteen samansett på følgjande 

måte: Kari Drangsholt, leiar (attval for to år); Gordon Christensen, kasserar (attval for to år); Lars 

Meling, sekretær (attval for to år); Bodil Halaas, varamedlem (gjenval for eitt år), og Arne 

Skogstad, varamedlem (ny, eitt år).  

Komiteen har i 2021 hatt seks møte; det første den 7. juni. Arbeidet i komiteen har vore prega av 

situasjonen som den vedvarande pandemien  har skapt også i 2021, og tiltaka mot smittespreiing 

som styresmaktene har innført. Komiteen har hovudsakleg kommunisert via e-post, når det gjeld 

arbeidet i 1. halvår.  

Komiteen hadde hausten 2020 ferdigstilt programmet for seminaret i   vårsemesteret 2021. 

Komiteen hadde fått leige Stjernesalen med sikte på å kunne gjennomføre førelesingane i samsvar 

med smittevernreglane.  Pga. ny revurdering av reglane for smittevern måtte alle ni planlagde 

førelesingar i vårsemesteret 2021 avlysast, jf. oversikt nedanfor. Desse blei overførte til 

haustsemesteret 2021, og medlemmene blei meddelt dette, jf. oversikt nedanfor.  

Til seminaret haustsemesteret 2021 var det 152 påmelde inkl. HSV-komiteens medlemmer. 

Kultursenteret hadde stilt Universet til disposisjon, noe som medførte avgrensa deltaking.    

HSV-komiteen hadde lagt opp til følgjande program for vårsemesteret 2021: 

Vår -21 Tema: Nordområdene, Island og Vesterhavsøyene 

21.  januar      Tidl. generalkonsul Odd Gunnar Skagestad: Norges forhold til                    

             nordområdene sett i lys av kommende Stortingsmelding. 

28. januar Forfatter Jan Ove Ekeberg: Norge i Vesterhavet: Færøyane,                         

  Shetland og Orkenøyane. 

4. februar Tidl. ambassadør Leif Arne Ulland: De baltiske land med                            

  hovedfokus på Litauen. 

4. mars  Pensj. lærer  og rektor Albert Einarsson: Island - historie, språk og litteratur. 

11. mars Pensj. lærer og rektor Albert Einarsson: Island - geografi, samfunn og politikk. 

15. april Filmregissør Knut Erik Jensen: Finnmark mellom øst og vest -                    

             historie og samfunn.  

29. april Sysselmann Kjerstin Askholt: Svalbards historie, norsk politikk og                       

  forvaltning i et Arktis i endring.  

6. mai  Tidl. ambassadør Øyvind Nordsletten: Norge og Russland - naboer i                     

             nord gjennom tusen år. Hva nå? 
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20. mai Prof. em. Einar A. Niemi: Grenser, etnisitet og migrasjon: En                     

             historisk oversikt. 

Dessverre blei gjennomføringa av programmet for haustsemesteret 2021 også prega av dei 

nasjonale reglane for smittevern. Dei to første førelesingane i september måtte av den grunn 

avlysast. Begge førelesingane er overførte til vårsemesteret i januar 2022. Det blei også andre 

endringar i programmet, jf. nedanfor ståande oversikt. 

HSV-komiteen hadde lagt opp til følgjande program for haustsemesteret 2021: 

Haust -21 Tema: Nord-områdene, Vesterhavsøyene og Island 

16. sept. Journalist og forfatter Halvor Tjønn: Russland - stormakt i Polhavet 

                       (Utsett til  18.1.2022 pga. smittevernreglar) 

23. sept. Tidl. generalkonsul Odd Gunnar Skagestad: Norges forhold til                     

  nordområdene sett i lys av kommende Stortingsmelding. 

                       (Utsett til 25.1.2022 pga. smittevernreglar) 

21. okt. Politimester Kjerstin Askholt: Svalbards historie, norsk politikk og                        

  forvaltning i et Arktis i endring. 

                       (Førelesinga halden 18. november av tidl. sysselmann Morten Ruud)  

4. nov.  Tidl. ambassadør Øyvind Nordsletten: Norge og Russland - naboer i nord gjennom  

                        tusen år. Hva nå? 

11. nov.  Tidl. ambassadør Leif Arne Ulland: De baltiske land: Tilbakeblikk og skråblikk med  

                        hovedfokus på Litauen. 

                        (Utsett til 10. mars 2022 pga. sjukdom) 

18. nov.  Professor em. Einar A. Niemi: Grenser, etnisitet og migrasjon: En historisk  

                       oversikt.  

                       (Utsett til 29. mars 2022 pga. stort arbeidspress) 

25. nov.  Filmregissør Knut Erik Jensen: Finnmark mellom øst og vest- historie og samfunn. 

2. des.   Forfatter Jan Ove Ekeberg: Norge i Vester-havet: Færøyane, Shetland og 

                       Orkenøyane. 

9. des.  Pensjonert lærer/rektor Albert Einarsson: Island - historie, språk og litteratur.  

                       (Førelesinga halden 11. november 2021) 

16. des. Pensjonert lærer/rektor Albert Einarsson: Island - geografi, samfunn og politikk. 

                       (Utsett til 3. mars 2022 pga. smittevernreglar)  

 

Programmet for våren 2022 er ferdigstilt. Program for haustsemesteret 2022 er under arbeid. 

 

HSV-komiteen   
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