
Årsmøte PUD 2021 

Pensjonistuniversitetet i Drammen 

Protokoll fra ordinært årsmøte mandag 6. september 2021. – kl. 12:15 i Norkirken, 

Rådhusgt. 25, Drammen. (Årsmøtet utsatt fra 12. april p.g.a. coronapandemien) 

  

Årsmøtet var innkalt i samsvar med vedtektene og med følgende dagsorden: 

  

1. Godkjenning av innkalling 

Styrets leder, Liv Evju, ønsket i alt 17 medlemmer velkommen. Det var ingen innsigelser mot 
innkalling eller dagsorden. 

  

2. Valg av møteleder 

Til møteleder ble valgt Helge Solberg. 

3. Valg av referent som skriver protokollen 

Som referent ble valgt Per Fadum 

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

Følgende ble valgt: Knut Grønvold Olsen og Unni Kvan. 

5. Styrets årsmelding 

Årsmeldingen for 2020 ble referert punktvis og ble godkjent uten spørsmål eller bemerkninger. 

  

6. Regnskap 

Resultatregnskap og balanse ble referert i detalj. Det fremkom ingen spørsmål. Regnskapet ble 
godkjent. 

  

7. Revisorrapport 

Revisor Reiulf S. Wilhelmsen leste revisorerklæring for 2020 og anbefalte ansvarsfrihet for kasserer, 
hvilket årsmøtet sluttet seg til. 

  

8. Innkomne forslag og styrets innstilling 

Ingen forslag var innkommet til behandling. 

  



9. Vedtektsendringer 

Følgende forslag til vedtektsendringer ble fremsatt av styret: 

2. Organisasjon 

PUD er registrert i Frivillighetsregisteret som en selvstendig organisasjon med eget styre. 

2. og 3. punktum fjernes. 

Forøvrig uendret. 

  

3. Representasjon/Signaturrett 

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. 

Forøvrig uendret. 

  

5. Styret 

Følgende tillegg etter 8. punktum: Styret er ansvarlig for fastsettelse av medlemskontingenten. 

  

6. Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med kunngjøring i 
vårprogrammet og med e-post og SMS med 3 ukers varsel. 

Under pkt. 9: Fastsettelse av kontingent strykes. 

Forøvrig uendret. 

  

Samtlige forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

10. Valg 

Valgkomitéens medlem, Tore Johan Medalen, la frem valgkomitéens innstilling: 

  

Følgende er på valg: 

Leder Liv Evju 

Styremedlem Anne Marie Halvorsen 

Styremedlem Per Fadum 

Valgkomitéen: Ulf Borgen, leder, Tore Johan Medalen, medlem og Kari Høyer, medlem. 

  

Valgkomitéens innstilling: 

Leder Liv Evju gjenvelges. 



Styremedlem Anne Marie Halvorsen gjenvelges. 

Styremedlem Per Fadum gjenvelges. 

Valgkomitéen gjenvelges. 

Alle er forespurt og har sagt seg villig til å ta gjenvalg. 

  

Valg: 

Leder Liv Evju ble enstemmig gjenvalgt for to år. 

Styremedlem Anne Marie Halvorsen ble enstemmig gjenvalgt for to år. 

Styremedlem Per Fadum ble enstemmig gjenvalgt for to år. 

Valgkomitéen ble enstemmig gjenvalg for to år. 

  

Det var ingen flere saker til behandling og møteleder takket for fremmøtet og erklærte årsmøtet for 
avsluttet. 

  

                                               Drammen 06.09.2021 

  

  

                              ………………………………………. 

                                                  Helge Solberg 

                                                  møteleder 

  

  

………………………………………..       ………………………………………….. 

            Knut Grønvold Olsen                                               Unni Kvan 

            protokollvitne                                                           protokollvitne 

  

  

Per Fadum 

referent 

  

 

 


