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Årsmøtesak 3. Styrets årsmelding for SUL 2022 

 
Om Senioruniversitetet i Lillestrøm 

 
Senioruniversitetet i Lillestrøm (SUL) ble stiftet 30. august 1993 under navnet Pensjonistuni- 

versitetet på Nedre Romerike (PUNR). På årsmøtet i 2014 ble navnet endret til Senioruniver- 

sitetet i Lillestrøm. Vedtektene ble igjen endret på årsmøtet 2019. Formålet er å gi seniorer 

anledning til å øke sin kunnskap om interessante emner gjennom forelesninger, foredrag, stu- 

dieringer, studiereiser mv. SUL er dermed et forum for utveksling av kunnskaper og erfa- 

ringer og for sosial kontakt. Interesserte over 55 år kan bli medlemmer. 

 

Styre og komiteer 

 
På årsmøtet holdt 15. februar 2022 ble Vidar S Andersen og Ivar Barlindhaug gjenvalgt for 2 år og 

Harald Johansen (ny) valgt for 2 år: Gunn Helen Molstadengen ble gjenvalgt som varamedlem for 

1 år og Unni Lundby Fossen gjenvalgt som vara for nettredaktør for 1 år. Vidar S Andersen ble 

gjenvalgt som leder for 1 år. 

 

Konstituering av det nye styret fikk følgende resultat: 

 

Vidar S Andersen  Leder 

Harald Johansen  Nestleder 

Laila Granli Johansen  Kasserer 

Per Erik Borgen  Sekretær  

Ivar Barlindhaug  Nettredaktør 

Anny Klafstad  Styremedlem 

Gunn Helen Molstadengen.      Varamedlem 

Unni Lundby Fossen  Vara for nettredaktør 

 

Komiteer 

Kunst- og kulturkomitèen: 

Geir Grimstad     Gjenvalgt for 2 år 

Ingeborg Lundsvoll     Valgt for 2 år 

Tore Lorentzen     Valgt for 1 år 

Varamedlem: Lisa Sandvik    Valgt for 2 år 

 

Reisekomitèen 

Wenche Andersen    Gjenvalgt for 2 år 

Frøydis Sjølyst    Gjenvalgt for 2 år 

Haakon Sandbraaten    Ikke på valg 

Frode Eidem – Varamedlem   Gjenvalgt for 1 år 

 

Komitè for historie, samfunn og vitenskap 

Gordon Christensen     Ikke på valg 

Lars Meling      Ikke på valg 

Kari Drangsholt     Ikke på valg 

Varamedlemmer 

Arne K. Skogstad     Gjenvalgt for 1 år 
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Bodil Halaas      Gjenvalgt for 1 år 

 

Revisorer 

Paal Berg      Gjenvalgt for 1 år 

Mary Lyford      Valgt for 1 år 

 

IT-ansvarlig/Nettredaktør 

Ivar Barlindhaug     Gjenvalgt for 2 år 

Vara: Unni Lundby Fossen      Gjenvalgt for 1 år 

 

 Valgkomite:   

 Gordon Christensen 

 Birger Larsen 

 Thor Halvorsen 

 

Forretningsfører 
Forretningsfører i 2022 har vært Laila Granli Johansen. 

 

 

Virksomheten i 2022 

 
Styret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av medlemsmøtene. Det er avholdt 14 

medlemsmøter i løpet av året. Alle medlemsmøtene ble holdt i Lillestrøm Kultursenter. Både 

Stjernesalen og Teatersalen har blitt benyttet.  

 

Årsmøtet 15. februar  

På årsmøtet deltok 50 medlemmer.   

 

Styrets arbeid 

Virksomheten i SUL baserer seg på frivillig innsats fra de valgte medlemmene i styret og 

komiteene. Honorar og utgifter dekkes etter regning eller ved et sjablonmessig vedtatt beløp. I 

2022 er denne summen ifølge regnskap kr 38.000,-.  

 
Styret har i 2022 hatt 14 styremøter. Varamedlemmer møter på de fleste styremøter. 
Komiteene har vært invitert til 2 møter hver seg. 
 

Planlegging av medlemsmøtene har vært viet mye oppmerksomhet. Styret har lagt mye arbeid 

i å få aktuelle og gode foredragsholdere til medlemsmøtene.  Det har regelmessig vært drøftet 

økonomiske forhold i forbindelse med driften i tilknytning til regnskapsrapporter. I løpet av 

perioden er det også opprettet en studiesirkel.  

 

Komiteenes arbeid 

 

SUL har følgende komiteer: Reisekomiteen, Kunst og kulturkomiteen og Komitéen for 

historie, samfunn og vitenskap. I tillegg har det vært en forsøksaktivitet med studiesirkel i 

Energi, Klima og Miljø.  

 

Komiteene og studiesirkelen har alle levert egne meldinger om sin virksomhet. Aktiviteten i  
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lesesirkelen har også vært god. Disse er en del av styrets årsmelding og presenteres som 

selvstendige vedlegg. 

 

Medlemmer og medlemstilbud 

 
Per 31. desember 2022 hadde foreningen 1470 medlemmer, mot 1301 medlemmer til samme 
tid året før, dvs. en positiv endring på 169 siden forrige årsskifte.  

 

Styret mener det er viktig at alle medlemmer får like tilbud. Nye medlemmer registreres 

fortløpende på grunnlag av søknad. Der det er begrensning på antall deltakere, legges et 

”førstemann-til-mølla-prinsipp” til grunn. 

 

Samarbeidet med Lillestrøm kulturskole om kulturelle innslag ved starten av medlemsmøtene 

fungerer godt. Kulturskolens elever imponerer med innslag av høy kvalitet. 

 

I samarbeid med Scene 5 inviteres medlemmene til sosialt samvær i kaféen før og etter 

medlemsmøtene. 

 

Både Reisekomiteen, Kunst- og kulturkomiteen og Komiteen for historie, samfunn og viten- 

skap hadde varierte og gode program. De første ukene av 2022 var det fremdeles noen 

koronarestriksjoner som påvirket deltakelsen. Styret viser ellers til komiteenes rapporter   . 

 (SE VEDLEGG). 

 

 

Medlemsmøter 

 

  Vårprogrammet 2022: 

 
Dato Foredragsholder Tema 

       

Tirsdag 15. februar Hege Holm og Håkon Aars Sex etter 60 

Årsmøte 

Tirsdag 8. mars: Åse Wetås Det norske språket i utvikling 

 

Tirsdag 22. mars Anders Romarheim USA 

Tirsdag 5. april: Lasse Espelid  En god latter forlenger livet 

Tirsdag 26. april Vebjørn Horsfjord  Likheter og forskjeller mellom 

religionene 

Tirsdag 10. mai: Hartvig Christie Oslofjorden  

Tirsdag 9. juni Magnolia Jazzband Matine / sommeravslutning 
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Høstprogrammet 2022 

 
Dato Foredragsholder Tema 

13. septem ber Advokatkontoret Tønseth Fremtidsfullmakt 

11. oktober Ambassadør Svein O Sæther Kinas utvikling og forholdet til Norge 

25. oktober  Aasmund Bjørnstad Korn nok? 

8. november Rune Fjeld Olsen  Dataspill 

22. novem ber Jens Olai Jensen Katti Anker Møller 

28. novem ber Sinatra songbook Matine 

13. desember Tor Cederkvist Kåre Tveter 

 
Databasert kommunikasjon og verktøy 

 

Det har blitt avdekket feil i påmeldingsmodulen til dataverktøyet «StyreWeb» som har 

medført betydelig merarbeid. Leverandøren av systemet har innrømmet at deres oppfølging 

ikke har vært god nok og har betalt kompensasjon for ulempene vi er påført. 

 

Informasjon om medlemsmøter, kunst- og kulturtilbud, tilbud om reiser, seminarer og andre 

saker legges ut på Senioruniversitetets nettsider og på vår Facebook-side. 

Hjemmesideadressen til SUL er: www.sul-lillestrom.no . 

 

Økonomi 

 

Styret i Senioruniversitetet i Lillestrøm har det økonomiske ansvaret for SULs totale virksom- 

het.  Økonomien i SUL er tilfredsstillende. Dette er resultatet av god og forsvarlig drift 

gjennom mange år. Tilbudene til medlemmene bør være så rimelige som mulig, men SUL har 

som mål å gå i ba lanse. En feil fra Brønnøysundregistrene førte til at vi ikke fikk utbetalt 

momsrefusjon for 2021. 

 

Avslutning 

 

Styret retter en takk til alle tillitsvalgte for den jobben de gjør for SUL. Vi takker også 

Lillestrøm kulturskole for godt samarbeid, og vi takker Lillestrøm kultursenter og Scene5 for  

godt samarbeid. Sist, men ikke minst, takker vi medlemmene for god deltakelse på møter, 

seminarer, reiser og andre arrangementer. Det er til syvende og sist medlemsengasjementet 

som avgjør om SUL lykkes. 

 

Lillestrøm,  28. januar 2023 
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VEDLEGG TIL STYRETS ÅRSMELDING FOR 2022 

 

 

 

Komiteenes arbeid i 2022 er nærmere beskrevet i følgende vedlegg:: 

 

- Kunst- og kulturkomiteen 

- Komiteen for historie, samfunn og vitenskap 

- Reisekomiteen 

- Prøveprosjekt med Studiesirkel Energi og Miljø 

- Lesesirkel  
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Årsmelding 2022 Kunst og Kulturkomiteen 
 

Komiteen har i 2022 bestått av: 

Geir Grimstad, leder 

Tore Lorentzen, kasserer 

Ingeborg Lundsvoll, styremedlem 

Lise Sandvik, møtende varamedlem 

 

Følgende aktiviteter ble planlagt og gjennomført 2022: 

 

16. januar - Nyttårskonsert med Romerike Symfoniorkester, Lillestrøm Kultursenter. 

10. februar - Omvisning på Munch museet med tema: «Munch, Bygget 

og arkitekturen» Det var stor interesse for omvisningen og det ble arrangert 

en ekstra omvisning 7.april 

21.april - Omvisning på Nitja, Muséet for Samtidskunst, Lillestrøm 

2.juni - Besøk på «Roseslottet» ved Frognerseteren med guide. 

24.august - Besøk og foredrag på Huseby gård Skedsmokorset 

8.september - Vandring i skulpturparken langs Nitelva og flomvollen m/omvisning 

28.september - Besøk og omvisning til Kistefos museum 

13.oktober - Eldre arkitektur i Lillestrøm ved Ole Jakob Holt. Foredrag og byvandring 

24.november - Lunsjkonsert med KvartettQuartett på Connect Lillestrøm 

 

Under planleggingen av vårens og høstens arrangementer var det fortsatt en 

usikkerhet knyttet til pandemien og hvilke begrensninger/utfordringer det kunne gi. 

Komiteen valgte derfor å satse på «kortreiste» arrangementer, gjerne i friluft. 

Arrangementene har vært preget av stor interesse og der hvor det har vært 

begrensninger på antall pga. gruppestørrelser ved omvisninger har det blitt opprettet 

ekstra grupper. Flere av arrangementene har blitt etterspurt med oppfordring om å 

gjenta dette neste år. Påmeldingssystemet i Styreweb byr fortsatt på utfordringer. Det 

samarbeides godt med styret i SUL om forbedringer i systemet. 

 

Kunst og Kulturkomiteen, 8.desember 2022 

Geir Grimstad, leder 
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Reisekomiteens årsmelding 2022 
 

Reisekomiteen inviterer medlemmer til å delta på korte og lengre turer både innenlands og 

utenlands. Turene gjennomføres vanligvis i samarbeid med kjente reiseselskaper som står 

for den tekniske gjennomføringen. 

 

 

Reisekomiteens aktiviteter for året 2022 

  

Vårtur til Irlands Vestkyst 12.-17.juni 2022 

Denne turen ble gjennomført etter utsettelse fra 2020 p.g.a. korona. 

  

Vellykket tur med mye innhold og flotte opplevelser. I alt ble vi 45 reisende. 

  

Fantastisk høsttur langs Helgelandskysten 29.august -3.september 2022 

Vakker natur langs den flotte kysten vår fra Bodø til Brønnøysund og fly fra Værnes til Oslo. 

  

På denne turen ble vi 46 som reiste. 

  

I år var det førjulstur til Solli Brug, Gamle Fredrikstad og Geiteberg Kulturbruk 8.desember 2022 

På denne dagsturen deltok 49 personer. 

  

For Reisekomiteen 

  

Wenche Andersen 
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HSV-komitéens årsmelding 2022 
 

Komité for historie, samfunn og vitskap (HSV) arrangerer kvar vår og haust ein 

seminarserie med eige tema. Interessa for seminara er stor. Førelesarane held høg 

kvalitet på førelesingane. Dei gir god fagleg innsikt og opnar for interessante 

diskusjonar. 

 

Etter SULs årsmøte 15. februar 2022 er HSV-komitéen samansett på følgjande måte: 

Kari Drangsholt, leiar (ikkje på val); Gordon Christensen, kasserar (ikkje på val); Lars 

Meling, sekretær (ikkje på val); Bodil Halaas, varamedlem (attval for eitt år), og Arne 

Skogstad, varamedlem (attval for eitt år). Komitéen har i 2022 hatt 11 møte; det 

første 19. januar. 

 

Situasjonen som den vedvarande pandemien skapte for komiteens arbeid i 2021, 

samt tiltaka mot smittespreiing som styresmaktene innførte, har til dels prega 

komiteens arbeid også i byrjinga av 2022. Komiteen arbeidde hausten 2021 med 

ferdigstilling av programmet for seminaret i vårsemesteret 2022. Nokre førelesingar 

måtte avlysast hausten -21 og blei overførte til vårsemesteret -22, sjå merknad i 

oversikten for vårsemesteret -22 nedanfor. Medlemmene blei orienterte om dette. 

Situasjonen som covid19 skapte, påvirka også arbeidet med påmeldinga til 

vårsemesteret 2022. Det var lenge usikkert kor mange som kunne få høve til å melde 

seg på grunna plasser i aktuell sal. Etter at styresmaktene fastsette retningslinene 

f.o.m. nyåret, bestemte Kultursenteret at det kunne vere maksimalt 200 deltakarar i 

salen. Då seminaret starta med første førelesing 18. januar, var det påmeldt 180 

deltakarar, inkl. HSV-komiteens medlemmer. 

 

HSV-komiteen hadde lagt opp til følgjande program: 

 

Vår -22 Tema: Nordområdene og vitenskaplige temaer 

 

18. januar Journalist og forfatter Halvor Tjønn: Russland - stormakt i Polhavet 

(overført frå 16.9.21) 

 

25. januar Tidl. diplomat og generalkonsul i Murmansk og Arkangelsk, Odd 

Gunnar Skagestad: Norges forhold til nordområdene i lys av 

St.meld. nr. 9 (2020 - 21) 

(overført frå 23.9.21) 

 

1. februar Journalist og forfatter Morten Jentoft: Finlands historie - fra ca. 

1800 til 1918 

 

8. februar Journalist og forfatter Morten Jentoft: Finlands historie - 

mellomkrigstid og 2. verdenskrig 

 

1. mars Journalist og forfatter Morten Jentoft: Finland - etterkrigstid og 

fram til dagens samfunn og politikk (utsett, men gjennomført 27. april 

-22) 
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15. mars Professor em. Eline Benestad Hågvar: Insekter og deres økologiske 

betydning 

 

29. mars Professor em. Einar A. Niemi: Grenser, etnisitet og migrasjon i nord 

- en historisk oversikt (overført frå 18.11.21) 

 

3. mai Seniorforsker Live Nesse: Om mikrobiologi og immunologi 

 

24. mai Havforsker Svein Sundby: Havfysikkens innvirkning på livet i havet 

 

31. mai Statsmeteorolog Jon Smits: Om vær og klima - hvordan 

værmeldingene blir til og klimaendringers påvirkning på været 

 

 

I tillegg blei ytterlegare to førelesingar frå H-21 førte inn etter semesterstart i vårens 

program. Dette gjeld: 

 

10. mars Tidl. ambassadør Leif Arne Ulland: De baltiske land: Tilbakeblikk 

og skråblikk med hovedfokus på Litauen. (overført frå 11.11.21) 

 

6. april Pensjonert lærer/rektor Albert Einarsson: Island - geografi, samfunn 

og politikk 

(overført frå 16.12.21) 

 

 

 

I løpet av året endra styresmaktene restriksjonane m.o.t. covid19. Til seminarets 

haustsemester 2022 var det såleis 275 påmelde, inkl. HSV-komiteens medlemmer. 

 

 

 

HSV-komitéen hadde lagt opp til følgjande program: 

 

Haust -22 Tema: Konfliktfylte land i Europa, pandemier og livet i havet 

 

6. sept. Statsviter og sjefforsker Tor Bukkvoll: Landet i utkanten - Ukrainas 

historie fra 880 evt. til 1991 

 

20. sept. Statsviter og sjefforsker Tor Bukkvoll: Mellom øst og vest - Ukraina 

etter Sovjetunionens fall 

 

27. sept. Professor em. Svein Mønnesland: Konflikter på Balkan: Et historisk 

overblikk fram til 2. verdenskrig 

 

18. okt. Professor em. Svein Mønnesland: Konflikter på Balkan: 2. verdens- 

krig, kommunismens fall og Jugoslavias oppløsning 

 

1. nov. Professor em. Svein Mønnesland: Konflikter på Balkan: Sammen - 

bruddet, krigene og arven etter Tito 
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15. nov. Journalist og forfatter Morten Jentoft: Journalisters arbeid i 

konfliktområder 

 

29. nov. Lege og ass. direktør Espen Rostrup Nakstad: Pandemier - Vaksiner 

før, nå og i framtida 

 

6. des. Marinbiolog Terje Franklin-Alming: Marin biologi - om livet i havet 

 

Programmet for HSV-seminaret for våren 2023 er ferdigstilt. 

 

HSV-komiteen 
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Prøveprosjekt: Studiesirkel Energi og Miljø 
 

Som et prøveprosjekt ble det høsten 2022 arrangert en Studiesirkel hvor temaet var: Energi, 

klima og miljø. Målsettingen med studiet var å gi deltakerne ny faglig innsikt og en god 

generell forståelse av problemstillingen. I tillegg ble det lagt opp til at studiesirkelen skulle 

være et sted for gode diskusjoner og sosialt samvær. Det ble gjennomført i alt 6 samlinger 

med følgende deltema: 

 

1. Energi; Verdens energiforsyning, globale CO2 utslipp, FNs 17 bærekraftmål 

2. «Det grønne skiftet»; Klimakrise, men også «Business Opportunities»? 

3. Tiltak som vil få ned CO2 – utslippene; Klimaregnskap, Ulike Kvotesystemer, Avgifter, 

    Rasjonering 

4. Natur vs. Klima; Nærmiljøet og biologisk mangfold 

5. Hva er god klimapolitikk (effektiv – akseptabel - realistisk). Ekstern foredragsholder - 

    Asbjørn Torvanger – CICERO 

6. Afrika mot resten av verden – Loss & amp; Damage fondet, men også nye muligheter 

 

Tilbakemeldingen blant de 13 deltakerne i etterkant var gjennomgående svært god, både med 

hensyn til opplegg, innhold og gjennomføring og kunnskapsforbedringen som studiet bidro 

til. Eller som en deltaker meldte tilbake «Et svært godt opplegg, med en mengde 

faktainformasjon som jeg ikke var klar over og som jeg dermed fikk stor nytte av». 

Det planlegges en studie også for høsten 2023. Temaet er så langt ikke bestemt. Vi oppfordrer 

medlemmene til å komme med forslag til aktuelle tema som de brenner for. 

 

Ivar Barlindhaug og Harald Johansen har stått for planlegging og opplegg, med god hjelp fra Arill 

Bråthen og Harald M. Baarli, som ble trukket inn i både planlegging og gjennomføring. Eivind 

Solvang sto for presentasjon av tema for møte 6.  
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Lesesirkel 

Det ble høsten 2021 lagt til rette for å starte opp en eller flere lesesirkler. Det var ulike interesser 

for møteform, noen ønsket å møtes privat på kveldstid, andre privat på dagtid eller møtes på 

biblioteket / kafe på dagtid. 

Den mest aktive gruppen har gjennom 2022 møttes på Strømmen bibliotek onsdager kl. 13 hver 2. 

onsdag i måneden. Det vurderes å flytte møtene over til biblioteket på Lillestrøm for 2023. 

Noen har vært innom en gang eller to, og et par nye har kommet til - alle SUL-medlemmer. 

Gruppen er nå 5 på lista, og 4 møtes jevnlig. Gruppen diskuterer ulike romaner - samtidsromaner 

stort sett fra de siste årene, både nordiske og noen fra andre kanter av verden. Gruppen snakker om  

 

og rundt bøker som deltakerne stort sett velger fra møte til møte. Det er både lærerikt og sosialt å 

delta i en lesesirkel, og om flere leseglade har lyst til å være med, så er dere hjertelig velkommen! 

 

 

mailto:post@sul-lillestrom.no

