Årsberetning

Senioruniversitetet i Lier
Årsberetning 2017
Styret:
Styret har bestått av følgende:
Berit Furøy

leder

Unni Larsson

sekretær/pressekontakt/hjemmesida

Mette Andresen

referent

Kari Kjesbu

kasserer

Truls H. Paulsen

styremedlem

Lars Arve Fandrem

styremedlem

Ole-Kristian Fladby

styremedlem

Det er avholdt 10 styremøter i perioden. Saker som har vært behandlet i styret har i all
hovedsak vært valg av foredragsholdere, det praktiske rundt foredragene og turene. Styret
har som tidligere fungert som arrangement-og turkomite.
Fra styret har følgende deltatt i ulike arrangementer/møter:
Lars Arve Fandrem deltok i planleggingen og gjennomføringen av INFO-dagen for eldre på
Kulturscenen. Vi støttet arrangementet med kr. 1.000,-.
Ole-Kristian Fladby deltok på Lier kommunes åpne møte om frivillighetspolitikk i Lier.
Senioruniversitetet hadde ikke egen stand på Lierdagene, men fikk anledning til å dele ut
programmet vårt fra Lier historielags stand.
Revisor:
Einar Heitmann
Valgkomite:
Valgkomiteen har bestått av:
Iver Grymyr
Jan O. Stolp

Sigurd Lein
Foredragsmøter:
Det er avholdt 10 foredragsmøter, fem i hvert semester:
10. jan. : Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen: «Ti bud for norske politikere»
14. febr : Forfatter Sturla Kojen: «I hammeren bor liv og brød! I sverdet død og vanvidd –
Johan Falkbergets store romaner»
14. mars: Rita Bondeson Børke, Mester Grønn: «Hvordan handel kan bidra til stabilitet
og skape
utvikling i fattige land».
18. april: Forfatter og bedriftsrådgiver Per Arne Totland: «Svalbard –
konfliktområde gjennom 100
år»
2. mai : Journalist Per Edgar Kokkvold: «Ytringsfrihet uten grenser?»
15. aug. : Lensmann Arne Lauvålien: «Tilbakeblikk som lensmann i Lier – og framtida
for etaten»
12. sept.: Leder i aktivitetsavd. Drammen og Omegn Turistforening Vibeke Clausen:
«Friluftsliv – aktivt og sosialt»
10. okt. : Forfatter Gert Nygårdshaug: «Gerts metode»
14. nov. : Historiker v/UIO Hallvard Notaker: «President Donald Trump – hva nå?»
12. des. : Tidl. departementsråd i Forsvarsdepartementet Erik Lund-Isaksen:
«Endringer i sikkerhetspolitikken og hvordan det påvirker oss i Norge»
I snitt har det vært 86 personer tilstede på foredragsmøtene. Dette er 12 færre enn foregående
år. Flest tilhørere trakk Arne Lauvålien med 126. Styrets medlemmer med noe hjelp
utenfra, har stått for det praktiske rundt møtene.
Turer:
Utenlandsturen i 2017 gikk til Edinburgh i Skottland med Team Tour A/S og guide derfra i
dagene
7. til 10. mai. 29 var med på turen og responsen på turen var god.

Dagsturen som gikk 14. sept. gikk til Østfold, nærmere bestemt til Roald Amundsens
fødested, Gamlebyen i Fredrikstad og til Fredriksten festning. Denne gangen også med Team
Tour A/S. På denne turen deltok 31 og alle var godt fornøyd med opplegget og da kanskje
spesielt med guiden i Fredrikstad – «tjenestejenta Marta»

Pressen:
Foredragsmøtene har som tidligere blitt annonsert i Drammens Tidende, i Lierposten og på
vår hjemmeside. Videre er vår aktivitet orientert om på kommunens hjemmeside: «Hva skjer
i Lier» og i INFO-brosjyren til Lier kommune.
Hjemmesiden: Nettsiden vår www.senioruniversitetet-lier er fortsatt godt besøkt.
Økonomi:
Pr. 31.12.17:
Reisekto.

kr. 15.920,-

Kapitalkto.

kr. 85.547,-

Brukskto.

kr. 15.919,-

Antall medlemmer pr. 31.12.: 90.
Senioruniversitetet har blitt sponset av Toyota, Norli Libris A/S og
Lierposten. Sistnevnte støtter oss ved å halvere annonseprisen. Videre har
Senioruniversitetet mottatt kr. 5.000,- fra Lier kommune v/kulturkontoret.
Styret vil takke for støtten som er mottatt i året som har gått. Likeledes vil vi takke Lier
kommune v/frivilligsentralen for godt samarbeid og assistanse. Videre vil vi takke Frogner
Menighetshus og «Den lille krydderhave» for samarbeidet i 2017.
Lier 2. januar 2018
Berit Furøy (s)
Mette Andresen (s)
Truls H. Paulsen (s)

Kari Kjesbu (s)
Lars Arve Fandrem (s)

Unni Larsson (s)
Ole-Kristian Fladby (s)

Forslag til endring i vedtektene
Pgr. 5
Årsmøtet i Senioruniversitetet velger et styre med 7 medlemmer som leder virksomheten i foreningen. Styremedlemmene
velges 2 år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret gjør vedtak ved alminnelig
flertall, men minst 3 av styrets medlemmer må stemme for gyldig vedtak. Styreleder velges av styret og blant
styremedlemmene, styret utpeker selv kasserer og sekretær.

Styret legger fram budsjett for godkjenning på årsmøtet og styret fastsetter
medlemskontingent og andre avgifter.

Forslag til endring:
Årsmøtet i Senioruniversitetet velger et styre med 7 medlemmer, leder og 6 styremedlemmer. Leder velges direkte av
årsmøtet. Samtlige velges for 2 år av gangen. Styret leder foreningens virksomhet, og utpeker selv kasserer og sekretær.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret gjør vedtak ved alminnelig flertall, men minst 3 av
styrets medlemmer må stemme for gyldig vedtak. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styret legger fram budsjett for godkjenning på årsmøtet og styret fastsetter
medlemskontingent og andre avgifter.

