Årsmelding 2015
Senioruniversitetet i Lier
Årsberetning 2015
Styret:
Styret har bestått av følgende:
Berit Furøy
leder
Målfrid Bolstad sekretær/pressekontakt
Mette Andresen referent
Kari Kjesbu
kasserer
Trus H. Paulsen styremedl.
Lars Arve Fandrem styremedl.
Ole-Kristin Fladby
styremedl.
Det er avholdt 12 styremøter i perioden. Saker som behandles i styret er i hovedsak de ulike arrangementene
som foredrag og turer. Styret har fungert som arrangement- og turkomitè.
Fra styret har følgende deltatt i ulike arrangementer/møter:
Berit Furøy deltok i planleggingen og arrangementet av INFO-dagen for eldre på
Svensefjøset. Senioruniversitetet støttet arrangementet med kr.1000,-.
Ole-Kristian Fladby deltok på Lier kulturråds årsmøte.
Målfrid Bolstad deltok i møte med frivillige organisasjoner arrangert av Lier kommune.
Senioruniversitetet hadde ikke egen stand på Lierdagene, men hadde utlagte brosjyrer på standen til Lier
historielag.
Revisor
Ola Østmo
Valgkomite:
Valgkomiteen har bestått av:
Iver Grymyr
Osmund Gilje
Tormod Opsahl
Foredragsmøter
Det er avholdt 10 foredrag i 2015, fem i hvert semester.
13. jan. : Fagdirektør Odd Rune Andersen, Buskerud fylke: «Kommunereformen»
10. febr.: Harald Solberg fortalte om Engebret Soot og Sootkanalen
10. mars: Førsteamanuensis Lars Gule: «Ekstremismens kjennetegn – ansvar og
motsvar.
|7.april
|Tidligere NRK-journalist og tegner Ellen Wilhelmsen: Bali - åndenes øy
12. mai : Besøk i Sikhtempelet i Lier med omvisning og orientering om sikhismen.
18. aug.: Forfatter Gunnar Jerman: «Norges første grûnderkvinner»
8. sept.: Journalist Halle Jørn Hansen: «Sudan og Sør-Sudan. Norges rolle; Hva, hvordan og
hvorfor?»
13. okt.: Journalist og forfatter Lars Akerhaug: «Norsk jihad – muslimske ekstremister i Norge»
10. nov: Advokat Svein Duesund: «Egge gård»
8. des:
Historiker Birgit Rimstad: «De glemte heltene - grenselosene»
I snitt har det vært 85 personer tilstede på ni av foredragsmøtene. Antallet fremmøtte i Sikhtempelet ble ikke
registrert, men det var meget godt besøkt.
Styrets medlemmer med noe hjelp utenfra, har stått for det praktiske rundt møtene.
Turer:
Utenlandsturen i 2015 gikk til Baltikums perler – Riga og Vilnius - i dagene 24.-28. april. 31 var med på turen.
Turen ble arrangert av Peer Gynt Tours.
Dagsturen gikk til Hadeland – Norges Toscana - hvor vi besøkte Grinaker vev, Kistefossmuseet og med lunsj på
Hadeland glassverk. 31 personer deltok på turen.
Lunsj på Haugestad ble arrangert i oktober måned. Det var underholdning v/Yngve Kristiansen fra Sande, og en
liten overraskelse/opplesing av Målfrid Bolstad. Antall deltakere: 49.
Pressen:
Foredragsmøtene har som tidligere blitt annonsert i Drammens Tidende, i Lierposten og på vår hjemmeside.
Hjemmesiden:
Nettsiden vår www.senioruniversitetet-lier.net er fortsatt godt besøkt. Fra den ble opprettet i 2009 har

hjemmesiden hatt 132896 besøkende.
Økonomi
Pr, 31.12.:
Reisekto. kr. 13.390,95
Fastrentekto. kr. 84.613,95
Brukskto. kr. 12.684,61
Antall medlemmer pr. 31.12.: 84
Senioruniversitetet har mottatt kr. 7000 i gaver/tilskudd i 2015. Lierposten støtter oss ved å halvere
annonseprisen.
Se forøvrig vedl.regnskap.
Leieavtale med Frogner Menighetshus:
Pr. i dag betales kr. 1.400,- pr. møte.
Styret vil takke for støtten fra DNB, Norli, Toyota Lier og Lierposten.
Vi vil også takke Lier kommune v/Frivilligsentralen for godt samarbeid og
assistanse. Videre vil vi takke Frogner Menighetshus og «Den lille
krydderhave» for samarbeidet i 2015.

Lier 5. januar 2016.
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