
Årsmøte 2022 og årsmelding 2021 

  
Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Årsmøtet 
 
Protokoll fra ordinært årsmøte mandag 4. april 2022.  – kl. 12:15 i Norkirken, 
Rådhusgt. 25, Drammen. 
 
Årsmøtet var innkalt i samsvar med vedtektene og med følgende dagsorden: 
 
Godkjenning av innkalling 
Styrets leder, Liv Evju, ønsket i alt 17 medlemmer velkommen. Det var ingen innsigelser mot 
innkalling eller dagsorden. 
 
Valg av møteleder 
Til møteleder ble valgt Helge Solberg. 
Valg av referent som skriver protokollen 
Som referent ble valgt Per Fadum. 
Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Følgende ble valgt: Kari Høyer og Knut Grønvold Olsen. 
Styrets årsmelding 
Årsmeldingen for 2021 ble referert i sin helhet. Det ble uttrykt bekymring for det store frafall av 
medlemmer i forbindelse med pandemien. Det ble også stilt spørsmål om hva styret kan gjøre for å 
få enkeltmedlemmer tilbake og rekruttere nye medlemmer. Årsmeldingen ble deretter godkjent. 
 
Regnskap 
Regnskapet for 2021 ble kommentert. Årets store underskudd skyldes i hovedsak frafall av 
medlemsinntekter, mer kostbar regnskapsføring og ekstra kostnader til videooverføring av møter 
som måtte avlyses. Regnskapet ble deretter godkjent. 
 
Revisorrapport 
I revisors fravær ble revisorerklæring for 2021 lest av møteleder. Ingen kommentarer fremkom, og 
Årsmøtet gav kasserer ansvarsfrihet. 
 
Valg 
Valgkomitéens medlem, Kari Høyer, redegjorde for valgkomitéens innstilling: 
 
Helge Solberg er på valg og tar gjenvalg 
Wenche Kullmer er på valg og tar gjenvalg 
Brit Standnes er på valg og tar gjenvalg 
Øivinn Saastad har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg p.g.a. helseproblemer. 
 
Valgkomitéens enstemmige innstilling for perioden 2022 – 2024: 
Helge Solberg foreslås gjenvalgt som styremedlem 
Wenche Kullmer foreslås gjenvalgt som styremedlem 
Brit Standnes foreslås gjenvalgt som styremedlem 
Som nytt styremedlem foreslås Ivar Opedal. 
 
Det fremkom ingen andre forslag og Årsmøtet sluttet seg enstemmig til valgkomiteens innstilling. 
 
Valgkomitéen for perioden 2019 – 2021 har bestått av: 
Ulf Borgen, leder 
Kari Høyer, medlem 
Tore Medalen, medlem 
 
Ulf Borgen har meddelt at han av helsemessige årsaker ønsker å trekke seg. Våre vedtekter gir 
ingen anvisninger på valg av valgkomité. Styret bes ta saken opp til diskusjon. 
 



Det var ingen flere saker til behandling og møteleder takket for fremmøtet og erklærte Årsmøtet for 
avsluttet. 
 
                Drammen 04.04.2022 
 
 
                ………………………………………. 
                    Helge Solberg 
                       møteleder 
 
 
………………………………………..       ………………………………………….. 
    Kari Høyer                    Knut Grønvold Olsen 
    protokollvitne                    protokollvitne 
 
 
 
Per Fadum 
referent 

  

Årsmelding 2021: 

Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Styret 
 
Innkalling og dagsorden for årsmøte mandag 04. april 2022 – kl. 12:30 i Norkirken, 
Rådhusgt. 25, Drammen 
 
Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker: 
 
Godkjenning av innkalling 
Valg av møteleder 
Valg av referent som skriver protokollen 
Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Styrets årsmelding 
Regnskap 
Revisorrapport 
Innkomne forslag* og styrets innstilling 
Vedtektsendringer 
Valg 
 
* Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig og være styret i hende senest 
18.03.2022. 
 
 
Pensjonistuniversitetet i Drammen 
Styret 
 
Årsmelding 01.01 – 31.12.2021 
 
Tillitsvalgte: 
 
Styret: 
Leder: Liv Evju 
Nestleder: Helge Solberg 
Kasserer: Øivinn Saastad 
Sekretær: Per Fadum 
Styremedlemmer: Anne Marie Halvorsen, Brit Standnes, Wenche Kullmer. 
 



Revisor: Reiulf S. Wilhelmsen. 
 
Styret har avholdt 8 møter. 
 
Vertinner på medlemsmøtene: Eva Burud, Olaug Kaldal, Unni Kvan. 
 
Valgkomité: Ulf Borgen (leder), Kari Høyer, Tore Medalen. 
 
Programkomité: Helge Solberg (leder), Liv Evju, Øivinn Saastad, Wenche Kullmer 
 
Turkomité: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Marit Kleppen, Brit Standnes, Per 
Fadum.           
               
Webredaktør: Ulf Borgen. 
 
 
Sekretariat - Regnskapsføring: 
 
Vår avtale med Effekt Regnskap AS, (ER), vedtatt i styremøte 28.10.2020, trådte i kraft 01.01.2021. 
Avtalen omfattet påmeldinger til våre aktiviteter pr. e-post, fakturering for samme og 
regnskapsføring. Påmeldinger og medlemskontakt via telefon ble overlatt til sekretær. Ajourhold av 
medlemsregister ble fortsatt ivaretatt av kasserer. 
 
Det viste seg snart at samarbeidet med ER ikke fungerte som forutsatt. Allerede i juni måned måtte 
vi selv overta e-post kontakten med medlemmene. Faktureringen av løpende aktiviteter fungerte 
bare for medlemmer med e-postadresse. ER hadde ingen etablerte rutiner for manuell fakturering. 
Dette førte til unødig mye frustrasjon og ekstraarbeid. Det viste seg dessverre også at vår tildelte 
regnskapsfører ikke bestandig holdt det han hadde lovet mht frister, mv. 
 
Styret måtte etter hvert erkjenne at avtalen med ER ikke kunne videreføres utover 
regnskapsavslutning for 2021. Arbeidet med å finne et alternativ startet derfor allerede etter 
sommerferien. Drammen Historielag (DH) har i noen tid anvendt STYREWEB og er godt fornøyd 
med programpakken. En demonstrasjon hos DH gav oss verdifull innsikt i en samling programmer 
utviklet spesielt med tanke på foreningsdrift. Etter selv å ha evaluert Styreweb i en prøveperiode, var 
styret ikke i tvil om at vi her hadde funnet en løsning som ville dekke alle våre behov. Det var kun en 
betenkning: Kunne styret med egne medlemmer selv ivareta alle funksjoner? Det er selvfølgelig 
knyttet noen motforestillinger til en driftsmodell uten ekstern bistand. Flere roller må fylles, og 
spørsmålet om kontinuitet spøker i bakgrunnen. Det må derfor ved utskifting av styremedlemmer 
legges vekt på at kandidatene har visse grunnkunnskaper i databehandling, f.eks. bruk av Word og 
Excel. 
Rollene ble fordelt på tre av styrets medlemmer, og kontrakten med ER ble sagt opp ultimo oktober 
med virkning fra 01.02.2022. Avtale med Styreweb ble inngått fra 01.12.2021. 
 
Medlemmer: 
 
Pr. 31.12.2021 har PUD  378 medlemmer, ned fra fjorårets 468 medlemmer. 20 medlemmer meldte 
seg ut ved eget initiativ og 100 medlemmer ble strøket etter første halvår p.g.a. manglende betaling. 
Usikkerhet og møteavlysninger som følge av pandemien får ta noe av skylden. 
 
Alle medlemmer er nå registrert med mobiltelefon i et eget register for utsendelse av SMS. 80% 
(305) er registrert med e-postadresse. 
 
Medlemsmøter: 
 
Pandemien har lagt flere begrensninger på avviklingen av medlemsmøter. 
Møtestatistikken for 2021 ser slik ut: 
 
04.01.2021: Tor Gotaas – «Norske utedoer – historien». Møtet ble videooverført med kun styret og 
teknikere tilstede. 210 oppslag. 
 



01.02.2021: Liv Evju – «Hamborgstrømskogen». Jo Vestly hadde meldt forfall. 
Møtet ble tatt opp på video med kun styret og teknikere tilstede. Lenken til medlemmene fikk 303 
oppslag. (!) 
 
01.03.2021: Ingeborg Breines – «Hvordan forvalter vi drømmen om freden?.» Møtet ble 
videooverført med kun styret og teknikere tilstede. 70 oppslag. 
 
12.04.2021: Ole Nashoug – «Om mammutenes utbredelse i Norge for 50.000 år siden.» 
Møtet måtte avlyses og det planlagte årsmøte utsettes.              
03.05.2021: Gjermund Glittfjell – «Haugianismens liv og virke i vårt distrikt.» Møtet ble tatt opp på 
video med kun styret og teknikere tilstede. Antall oppslag: 211. 
 
06.09.2021: Marte Syversen – «Menneskehjernen – farlig og fantastisk.». (80 tilstede) 
            Utsatt årsmøte gjennomført med 17 deltagere. Se eget referat. 
04.10.2021: Ole Nashoug – «Om mammutenes utbredelse i Norge for 50.000 år siden.» 
(104 tilstede) 
 
01.11.2021: Sverre Gunnar Haga – «Norgeshistorier – et skråblikk på Norge.» (162 tilstede.) 
 
06.12.2021: Carl Schiøtz Wibye – «Hvordan en intolerant ørkenslekt radikaliserte islam – også i 
Norge.». (182 tilstede) 
 
Årsmøte 
 
Ordinært årsmøte var utsatt og ble avholdt 06.09.2021 med saksliste og gjennomføring ifølge våre 
vedtekter. Følgende styremedlemmer var på valg: Liv Evju, som leder, Anne Marie Halvorsen, som 
styremedlem, Per Fadum som styremedlem, Reiulf S. Wilhelmsen, som revisor. Samtlige ble 
gjenvalgt for 2 år. 
 
Tilstede på årsmøtet: 17. 
 
Øvrige aktivitetstilbud: (antall deltakere i parentes) 
 
27.04.2021:        Konsert med Det Norske Kammerorkester. Avlyst. 
27.05.2021:        Dagstur til Uvdal. (32) 
17.-20.06.2021: Opplevelsestur til Vauldalen og Røros. (27) 
25.08.2021:        Dagstur til Eidsfoss. (31) 
14.09.2021:        Bedriftsbesøk hos Lier Bygdetun (21) 
13.10.2021:       Seminar «Europa i endring» 13.10. – 27.10. – 10.11. – 24.11. (29) 
11.11.2021:        Musikalen «Mamma Mia» i Folketeatret. (30) 
12.11.2021:        KORK i Store Studio – uten dirigent. (21) 
Hvert semester:  Litteraturseminar under ledelse av Janicke Solheim. 
                    
Medlemsinformasjon: 
 
Styret har planlagt alle aktiviteter utfra en normalsituasjon, og vår- og høstprogram er sendt sammen 
med leders medlemsbrev til alle medlemmer forut for hvert semester. I en tid med hyppige endringer 
som påvirker gjennomføringen av våre aktiviteter, er det viktig å kunne gi våre medlemmer rask 
informasjon. Vi har derfor tatt i bruk både e-post og SMS til dette formål. 
Våre hjemmesider, www.u3a.no,  er holdt oppdatert med all informasjon, aktuell og historisk. 
 
Hjemmesider: 
  
Ulf Borgen har vært vår trofaste webredaktør i en årrekke. Han har samarbeidet tett med webmaster 
Eugen Landeide, som i sin tid etablerte hjemmesiden u3a.no til bruk for flere senioruniversiteter. 
Landeide gav i august beskjed om at han på grunn av alder vil trekke seg ved utgangen av 2022. Vi 
må derfor ta stilling til hvorvidt vi skal søke å videreføre nåværende modell, eller finne et alternativ. 
Det er et ønske fra vår webredaktør å kartlegge våre medlemmers bruk av nåværende løsning. 
Styreweb har en enkel versjon av hjemmesider i sin programpakke som også må vurderes nærmere. 
 



Økonomi: 
 
Medlemskontingenten er holdt uendret, kr 300,- pr år. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- pr gang for 
entré på medlemsmøter. Underskudd på driften, medlemsfrafall og økte kostnader har imidlertid 
nødvendiggjort å heve kontingenten til kr 400,- med virkning fra 2022. Styret fattet sitt vedtak om 
kontingentforhøyelse i møte 26.10.2021. 
 
Regnskapet for 2021 viser følgende hovedtall (2020-tall i parentes): 
Inntekter            259.338,-  (252.743,-) 
Kostnader            367.593,-  (317.778,-)   
Sum eiendeler            220.761,-  (288.934,-) 
Sum egenkapital        143.265,-  (255.843,-) 
 
Vår likvide situasjon er vesentlig svekket. Bankinnskudd utgjør kr 202.810,- (288.934,-) i rørlige 
disponible midler. Årets underskudd er: -kr 108.255,-  (-kr 65.115,-) 
 
Våre programsponsorer har vært:     KIWI og RSA Bil.                     
Vi takker våre sponsorer for verdifull støtte. 
 
Drammen 31.12.2021/30.03.2022 
 
Liv Evju    Helge Solberg        Anne Marie Halvorsen         Øivinn Saastad     
 
Brit Standnes        Wenche Kullmer       Per Fadum 

 

Til toppen 

© 2022 u3a 
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