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Årsberetning
Styret

Styrets sammensetning i 2022:

Leder: Arnfinn Løvaas

Nestleder: Ragnar J. Jensen

Sekretær: Karin Walle

Kasserer: Tone Tveitan Andersen

Styremedlem: Liv Marit Hetland

Varamedlem: Hans Hygen

Varamedlem: Live Jetlund

Revisor: Gunne Dvergsnes

Vararevisor: Bjørg Graven



Årsberetning

Valgkomitè

Marit Rimstad (leder) 

Oddbjørn Øygard 

Ann-Berith Øyen Larsen

Litteraturgruppa:

Dyre Vaa (leder)

Åsta Hagen 

Arnfrid Steinsholt



Årsberetning
AKTIVITETER  GJENNOMFØRT  I  2022

Det var godt å komme i gang igjen etter to år med pandemi. Vi har gjennomført fem foredrag på våren og fire foredrag på høsten. Totalt har det vært 2354 
personer på foredragene, et gjennomsnitt på 261 personer - noe vi er meget godt fornøyd med.
Skal noe nevnes spesielt så må det være Are Kalvøs foredrag med 475 tilhørere delt på to foredrag og fellesarrangementet med Wolfgang Plagge og Astrid 
Norstad som samlet hele 305 tilhørere.

Litteraturgruppa har i 2022 gjennomført åtte foredrag, fem på våren og tre på høsten. Foredraget med Sigbjørn Johnsen var så populært at det ble fullsatt sal, 
men han har lovet å komme igjen høsten 2023.
Vi hadde også et fellesarrangement søndag 6. mars med konserten «Levd liv i Larvik» med bandet Dr. Nielsen, som var sponset av Statsforvalteren med midler 
bevilget under pandemien. Det samlet hele 480 personer og en fullsatt Bølgen.

8. juni var vi medarrangør sammen med Larvik Kommune på et møte om bypakke Larvik. Dette handlet om fremtidens trafikksystem og bomiljø i Larvik.

Pensjonistuniversitetet har fra 15.11.2022 inngått avtale med StyreWeb som er en komplett IT-løsning tilpasset lag og foreninger. StyreWeb inneholder en rekke 
funksjoner som er til god hjelp for en medlemsorganisasjon innen frivillighet. Det er gode arkivløsninger, en brukervennlig løsning for økonomi og  
ajourføring/oppfølging medlemsregister samt en enkel elektronisk innmelding for nye medlemmer. I StyreWeb kan vi selv også holde hjemmesiden oppdatert.
Gjennom mange år har vi vært så heldige å ha med oss Stein Kristiansen som vår IT-ekspert. Han har ordnet opp for oss, så vi aldri har behøvd å bekymre oss, til 
og med laget skreddersydde løsninger for oss av og til. Nå har han trukket seg ut, etter å ha bistått oss godt i overgangen til nytt system.

Vi har fått overveiende gode tilbakemeldinger, både med hensyn til kvalitet og variasjoner på foredragene. Vi sitter igjen med en god følelse av at 
Pensjonistuniversitetet er et relevant tilbud til den eldre del av Larviks befolkning, noe økningen i antall medlemmer gjenspeiler.



Årsberetning
Driftsstøtte 2022: 

Vi har mottatt kroner 15.000 i driftsstøtte fra Larvik Kommune og fra 
Larvikbanken har vi mottatt kr 3.000,-.

Økonomi:
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 10 773,- Forøvrig vises til vedlagte 
regnskap.

Medlemsutvikling:

Pr. 31/12 2022 har pensjonistuniversitetet 1027 medlemmer. Det er en 
økning på 137 nye medlemmer i 2022. og vi er stolte over å være et av de 
største pensjonistuniversitetene i landet. Vi rundet hele 1000 medlemmer i mai 
2022, noe som ble markert med blomster til medlem nr. 1000.



Årsregnskap 2022



Balanse



Noter til regnskapet



Budsjett 2022



Fastsettelse kontingent:
Medlemskontingent

 PU i Larvik har de senere år forsøkt å holde kontingenten så lavt som mulig. Sammenlignet med andre 
pensjonistuniversiteter ser vi at det har vi greidd, særlig pga økningen i antall medlemmer og uvanlig lav leie i 
Bølgen. Vi vil nå framover få en noe høyere leie i Bølgen, og vi merker nødvendigheten av å øke honorarene til 
våre foredragsholdere. Derfor ser vi at drifta vil gå med underskudd framover.

 Vi foreslår nå en økning fra 250 kr til 300 kr fra 2024, og en økning for ikke-medlemmer fra 60 kr til 100 kr pr. 
foredrag. Vi håper at dette vil kunne være tilstrekkelig i noen år framover.

Forslag til vedtak:

1. Årskontingenten økes til 300 kr fra 01.01.2024

2. Ikke-medlemmer betaler 100 kr pr foredrag fra 01.01.2024



Valg 2023
Valgkomitéens forslag til styre:

Leder: Arnfinn Løvaas Velges for 1 år

Nestleder: Ragnar J. Jensen Ikke på valg

Sekretær: Karin Walle Velges for to nye år

Kasserer: Tone Tveitan Andersen Ikke på valg

Styremedlem: Live Jetlund Velges for to nye år (ny)

Varamedlem: Kari Line Roald Velges for 1 år (ny)

Varamedlem: Paul Hellenes Velges for 1 år (ny)

Revisor: Gunne Dvergsnes Velges for 1 år 

Vararevisor: Bjørg Graven Velges for 1 år



Valg 2023
Styrets forslag til valgkomité:

Leder:  Ann-Berith Øyen Larsen

Medlem: Liv Marit Hetland

Medlem: Bjørn Z. Ekelund

Styrets oppnevnelse av komitéer:

Litteraturgruppe:

Leder: Dyre Vaa

Medlem: Åsta Hagen

Medlem: Arnfrid Steinsholt

Leder av litteraturgruppa møter også i styret.
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