Årsmelding 2016
Senioruniversitetet i Lier
Årsberetning 2016
Styret:
Styret har bestått av følgende:
Berit Furøy
leder
Unni Larsson
sekretær/pressekontakt/hjemmesida
Mette Andresen
referent
Kari Kjesbu
kasserer
Truls H. Paulsen
styremedl.
Lars Arve Fandrem styremedl.
Ole-Kristian Fladby styremedl.
Det er avholdt 10 styremøter i 2016.
Saker som behandles i styret har i hovedsak vært de ulike arrangementene som
foredrag/foredragsholdere og turer.
Styret har fungert som arrangement- og turkomite.
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 kommunes åpne møte om frivillighetspolitikk i Lier.
Revisor
Ola Østmo

Valgkomite:
Valgkomiteen har bestått av:
Iver Grymyr
Osmund Gilje
Tormod Opsahl
Foredragsmøter
Det er avholdt 10 foredrag i 2016, fem i hvert semester.
12. jan. : Professor i tekstvitenskap v/UIO Kjell Lars Berge: «Politisk retorikk».
9. febr : Filosof Henrik Syse: «Måtehold i grådighetens tid».
8. mars : Erik Jølberg: «Kvalitet som livsstil – TESS med «nogo attåt».
12.april : Forfatter Karin Sveen: «Klassereisen».
10. mai : Prest Ivar Flaten: «Inkludering».
16. aug.: Førsteamanuensis Atle Libæk Wold: «Skotsk politikk.
Fra Labour til SNP-dominans»
13. sept.: Psykolog og politiker Berit Ås:
«Hersketeknikker. Tobakk, trafikk og mannfok – Farligst i verden».
11. okt. : Diplomat og politiker Torvald Stoltenberg: «Det handler om mennesker».
8. nov. : Professor emeritus Ole Moen: «USA 2016: Et skjebnevalg».
13. des. : Rådmann Hans Petter Christensen: «2016 var satt i endringens tegn;
Hva skjedde egentlig i Lier kommune?».
I snitt har det vært 98 personer tilstede på foredragsmøtene.
Flest tilhørere trakk Henrik Syse med 176.
Styrets medlemmer med noe hjelp utenfra, har stått for det praktiske rundt møtene.
Turer:
Utenlandsturen i 2016 gikk til Gotland i dagene 4. til 9. mai. 41 var med på turen. Tilbakemeldingene på opplegget var
gode.
Turen ble arrangert av Team Tour A/S.
Dagsturen på høsten som var planlagt til Tønsberg/Horten ble avlyst grunnet få påmeldte.
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. Siste år har sida vært besøkt av 8649.

Økonomi
Pr, 31.12.:
Reisekto.
kr. 14.070,-.
Kapitalkto. kr. 85.079,-.
Brukskto.
kr. 8.820,-.
Antall medlemmer pr. 31.12.: 88.
Senioruniversitetet har mottatt kr. 5.000,- i tilskudd i 2016. Lierposten støtter oss ved å halvere annonseprisen. Se forøvrig
vedl.regnskap.
På siste årsmøte ble det vedtatt å øke semesteravgiften til kr. 250,- og inngangsbilletten for ikke medlemmer til kr. 100,gjeldende fra høstsemesteret.
Dette i hovedsak fordi honorar til foredragsholdere hadde økt og man forventet økt husleie.
Leieavtale med Frogner Menighetshus:
Pr. i dag betales kr. 1.400,- pr. møte.
Styret vil takke for støtten fra 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 2016.
Lier 3. januar 2017.
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