Senioruniversitetet i Lier
Referat fra årsmøte den 09.02.2016 kl. 12.30 på Frogner Menighetshus
Til stede: 14 medlemmer.
Sak 1 – Åpning av møtet – valg av møteleder og referent:
Møteleder: Berit Furøy, enstemmig valgt.
Referent: Mette Andresen, enstemmig valgt.
Sak 2 – Årsberetning for 2015: Årsberetningen ble opplest. Ingen merknader.
Sak 3 - Regnskap for 2015 – Budsjett for 2016: Regnskapet ble gjennomgått. Ingen
Merknader. Fikk dessuten ros av revisor. Budsjettet ble gjennomgått. Det kom
forslag om å sløyfe lunsjen på Haugestad. Dette ble vedtatt. I tillegg ble det satt fram
forslag om å få flere sponsorer, bl.a. kontakte sjefen for DNB Buskerud. (Få navnet
på vedkommende av Ragnar Foss).
Sak 4 - Valg: Flg. fra styret var på valg: Berit Furøy, Kari Kjesbu, Truls Paulsen og Målfrid
Bolstad, som ikke tok gjenvalg. I tillegg var leder av valgkomiteen på valg.
Etter valget ser det ny styre ut som følger:
Berit Furøy, gjenvalgt for 2 år.
Lars Arve Fandem, ikke på valg.
Ole Kristian Fladby, ikke på valg.
Truls H. Paulsen, gjenvalgt for 2 år.
Kari Kjesbu, gjenvalgt for 2 år.
Unni Larsson, ny, valgt for 2 år.
Mette Andresen, ikke på valg.
Styret konstituerer seg selv.
Valgkomiteen:
Iver Grymyr, gjenvalgt for 2 år.
Osmund Gilje, ikke på valg.
Tormod Opsahl, ikke på valg.
Revisor:
Ola Østmo, ikke på valg.
Sak 5 – Vedtektsendringer: Ingen forslag til endringer.
Sak 6 - Innkomne forslag: Styret foreslo å heve semesteravgiften til kr. 250,- samt å øke
Inngangsbilletten for ikke-medlemmer til kr. 100,-. Endringen skal gjelde fra høsten
2016.
Begrunnelse: Nåværende semesteravgift har vært den samme siden høsten
2003. Honorar til forelesere har økt fra 2000,-/3000,- til kr. 4000,-. I tillegg må vi
forvente økt husleie, noe som ble forsøkt i fjor, men ikke gjennomført da utleier
ikke forholdt seg til inngått leieavtale. Videre tyder alt på at det blir vanskeligere å
få støtte fra sponsorer. Pr. i dag har vi mistet støtten fra DNB.
Økningen ble vedtatt mot 1 stemme.
Møtet ble avsluttet kl. 13.00.
Lier, den 10.02.2016
Mette Andresen, referent

