
NR. 1-2006 

* Høgskolen i er en vakker bygning. Skolen betyr mye for 
ungdommen på Sunnmøre. Mange pensjonister sier: 

"Tenk om det fantes en slik skole i byen når vi vokste opp!" 

Innhold i dette nummer bl.a. : 
* Ibsen som lyriker 
* Referat fra årsmøtet 
* Portrettet: Per Henry Aarseth 

Forvaltningsfirmaet acta støtter Pensjonistuniversitetet øko
nomisk og har fått disponere midtsidene til å fortelle om sin 
virksomhet og gi noen råd om pengeplassering. 
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Kjeder du deg som pensjonist? --------- -----
Mange er spent på hva de skal få tiden eldrerettigheter sier bl.a følgende: 
til å gå med når de går av med pensjon. Eldre har rett til å delta aktivt i å 
En del oppdager så at man har litt utforme samfunnet og de tilbud som 
bedre tid til å gjøre det man alltid har direkte angår deres velferd. Eldre har 
hatt lyst til, det øker i omfang - og så rett til å utvikle sitt eget potensiale 
begynner man etter en stund litt forsik- gjennom å delta i sosiale og kulturelle 
tig å fleipe med at man har det så trav_. sammenhenger. Ja, er det ikke det vi 
elt av man snart må ansette hjelp! gjør, da? 
La gå med at vi leser avisene litt bedre Studiegruppene virker mer fleksible, 
enn tidligere, bruker litt mer ,...---~ og greier seg godt med egne 
tid til å snakke med andre, og krefter. Mange er spenstige i 
kanskje ser et program ekstra sine ambisjoner og tenker store 
på TV om kvelden. Men tanker, som faktisk har innfly-
likevel - det er noe med at delse på samfunnet vårt. Andre 
man har lyst til å gjøre noe - arbeider like aktivt innad, med 
annet kanskje? Det er deilig seg selv. Begge deler er like rik-
å få tid til å tenke en tanke tig. Eldre burde bli" anerkjent 
helt ut, oft~re enn før. ~....-_ __.::... __ _, som en stor ressurs for mange 
Medlemmene i Pensjonistuniversitetet formål. 
er merkbart aktive. Man skulle ikke tro Vi søker å arrangere temamøter med 
at gjennomsnittsalderen vår er 76 år. variabelt innhold, og benytter oss av 
Er det fordi de er mentalt friske og folk i tiden og i nærheten. Det er rike
engasjerte at de er aktive, eller er det lig med kompetente folk og interes
motsatt? Siden vi nå har fylt 15 år som sante temaer å ta av. Ting som vi 
forening gikk jeg tilbake litt i eldre gjeme vil ta opp ekstra er operatoren i 
papirer. Det er tydelig at det har vært oktober, og da er det naturlig å få litt 
slik helt fra begynnelsen. Nå er vi blitt informasjon om dette før det skjer. Så 
nesten 200 medlemmer, og aktiviteten benytter vi Peter F. Hjort til å holde oss 
i de 11 studie-gruppene er upåklagelig. i ånde fredag den 28.april, hvor han vil 
Andre synes det er interessant å gå på fortelle om omsorg i fremtiden. 
temamøtene våre hver siste torsdag i Det blir litt kollisjoner med fridager 
måneden, og har glede av det sosiale og slikt i mai, og kanskje vi snur litt på 
samværet i tillegg. datoene for å få det til best mulig. Det 
Nå har vi lagt bak oss en del organ- bringer oss over til det å få ut infor
isatoriske grep som måtte gjøres, og masjon raskt .til medlemmene, og få 
kan bruke mer ressurser på å legge 
forholdene godt tilrette for alle. FN's 
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Det er jo litt rart .... 

Det er jo litt rart at vi leve1; vi som vokste 

opp, den gang, i en annen tid 

Hvor alt var enkelt og gleden st01: 

Og far var faktisk gift med ho mor. 

Da kjærlighet var det å sette grense1; 

Og omsorg var bedre enn merkegense1: 

Hvor Pampers bleier var fremmed-ord. 

Huden var robust og ingenjikkjlu01: 

Lykkelig forskånet fra Psykologe1: 

Og passende avstand til skolens peda-

goge1: 

Den gang var barnehagen nesten tom. 

Og søsken oppdra de neste som kom. 

Bad var et særsyn, og ute var doen. 

Klærne vi hadde var arvet fra noen. 

Et fjernsyn var aldri vår barnevakt. 

Fantasien var rik med sin skapende makt. 

(forts. fra s. 2) 
svar i retur. Vi ønsker å begynne litt 

forsiktig med å anvende elektronisk 
kommunikasjon, og også benytte 
studie-gruppene to-veis. 
Det kan være greitt å vite at i ett år er 
det ca. 365 døgn, eller 8.760 timer, 

Vi jobbet, kan til og med lese og skrive. 

Kun sju år på skolen har holdt oss i live. 

Det er jo litt rart at i fø lge eksperte1: 

Vi burde hatt store psykiske smerter. 

Og hv01jor er ingen av eldre årgang, 

"versting" og "tægger " med narko/rang? 

Vi ble ikke sivblad og bortskjemte pyser 

Lærte oss ansvar , fikk avsky for klyser. 

Med stolthet jeg føler at vår gen 'rasjon, 

Har livsverdier som tilleggspensjon 

Historiens gang, ble nok helt ignorert, 

I dag er jo alt så totalt komplisert. 

(opphav - ukjent) 

eller 525.600 minutter om du vil vite 
det. Så hva vil du bruke tiden til? 
Finne den gode balansen mellom 
aktivitet og hvile? 
Det er iallfall ingen grunn til å kjede 
seg i vår forening. Du finner lett ven
ner - når du vil. 
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Ibsen s~m lyriker 
I dette Ibsenåret 
2006 blir hans dra
maspill oppført på 
mange scener 
rundt omkring i 
hele verden. Det er 
hans skuespill som 
har gjort ham ver
dens-kjent. Det .er 
lite vi hører om 
Ibsen som lyriker. 
Men han begynte 
sin diktervirk
somhet med lyrikk 
i 1840-årene da 
han bodde i Grim-

som ligger langt fra det 
vi regner som 
"Ibsensk". Men han har 
ofte glimt av norsk natur 
i noen dikt, og vi kan 
gjerne bli mint på at vår 
friske , norske Reise
sang: "Vi vandrer med 
freidig mot" , som er en 
kjent skolesang, er 
skrevet av Ibsen. Den 
blir sunget fremdeles 
med melodi av Wehrli. 
Men det er ikke så 
mange av Ibsens dikt det 
er komponert melodi til. 

stad. Da skrev han .__ __________ ___. Edvard Grieg var nesten 
* Henrik Ibsen som ungdom da 

en mengde lyriske 
dikt og ga ut en dik

han skrev lyri_kk 

tsamling i 1871. Han ernærte seg 
delvis med å skrive leilighets-poesi, og 
i sine ungdomsdramaer benyttet han 
seg av versekunst. Vi finner det både i 
Brand og i Peer Gynt. Da boltret han 
seg lett i rytme og rim, og Terje Vigen 
er også et dramatisk dikt skrevet i 
1862. 
Men i 1870-åra gir han plutselig opp 
sitt dikt-formspråk. Grunnen til det 
sier han selv: "Rim falt meg i munn og 
penn uten alt for stort besvær, men 
enkle, levende replikker i prosa gir 
meg større utfordringer". 
Det er ikke så mange av Ibsens dikt 
som er alment kjent, men det episke 
diktet Terje Vigen er kjent av de fleste. 
Her har Ibsen brukt en folkelig tone 
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den eneste som hadde 
sans for Ibsens poetiske 

kvaliteter. Han fant inspirasjon i diktet 
"En svane". Til det diktet laget han en 
nydelig melodi. Det ble en fin 
romanse som ofte synges på konserter 
den dag i dag. Diktet er det inest gåte
fulle dikt i Ibsens diktsamling. I 1891 
fremførte Nina Grieg sangen i et sel
skap i Roma der Henrik Ibsen var til 
stede. Edvard Grieg akkompagnerte. 
Etterpå gikk Ibsen bort til ekteparet og 
svært rørt takket han for fremføringen 
og sa at musikken hadde tolket hans 
dikt til det fullkomne. 
Vi tar med dette diktet på neste side, 
- og det tar tale for seg selv. 

A. F 
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Min hvide svane l 

(Tekst H. Ibsen Mel E. Grieg) 

Min hvide svane, du stumme, du stille. 
Hverken slag eller trille 
lod sangrøst ane. 
Angst beskyttende, alfen som sover, 
alltid lyttende gled du henover. 
Men siste mødet da eder og løgne 
var lønlige øyne. 
Ja, da lød det i tonens føden. 
Du sluttet din bane, 
du sang i døden. 
Du var dog en svane - en svane. 
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Eldreomsorg som når alle 
Møte på Høyskolen 26. januar 2006 ---

Temaer som har inneholdt råd og 
veiledning for å styrke de eldres 
livskvalitet har vært oppe på tidligere 
medlemsmøter. Det har vært forelest 
om riktig kost og om fysisk aktivitet 
som gjør godt for både kropp og sinn. 
På møtet den 26. januar la pensjonert 
lege Ingemar Bøen fram tanker om 
eldreomsorgen i våre dager, både for 
de som bor heime og på omsorgs- og 
sykeheimer. 
Ingemar Bøen har gjennom sin lange 
legegjerning, og i de siste åra som 
fylkeslege, fått grundig kjennskap til 
eldreomsorga rundt omkring i fylket 
både i bygd og by. Tilbudet til de eldre 
viser seg å -være varierende fra kom
mune til kommune. Mye er bra, men 
ikke alt er som det bør være. Det var 
mye Bøen kom inn på, men det er bare 
litt vi får anledning til å ta med her. 
Bøen innledet med et historisk tilbake
blikk, og nevnte familiestrukturen som 
var helt annerledes før enn i våre 
dager. Før levde generasjonene tettere 
sammen , og de unge kunne lettere ta 
seg av sine hjelpetrengende foreldre 
og andre eldre i familiene. Nå sitter de 
gamle alene igjen i sine boliger etter at 
barna har etablert seg, gjeme langt 
borte fra heimstedet. Travelhet og tid
spress i de unge familiene er blitt så 
stort at overskuddet til daglig omsorg 
ofte blir presset ut av andre gjøremål. 
Derfor har de eldre etter hvert blitt 
avhengig av offentlige tjenester, og det 
er slett ikke sikkert at de når alle. 
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Etter at lovgivningen ble forandret og 
ansvaret for eldreomsorgen gikk til 
kommunen, har det ført til 
økonomiske vansker. De fleste kom
muner satte i gang bygging av nye 
store, fine omsorgsboliger og syke
hjem. Det slukte store pengesummer. 
Det førte dessverre til begrensing av 
helsepersonell. Det er et stort problem 
nå. Den enkelte beboer f'ar lite av den 
personlige omsorgen de har behov for. 
Det blir en passiv tilværelse. 
En ny undersøkelse viser at de eldre 
savner mest aktivitet og sosialt 
samvær. De liker ikke å bare sitte i en 
stol. Enkelte kommuner har mulighet 
til å ansette arbeidsterapeuter og 
aktivitetsledere. Det hjelper til å gjøre 
dagliglivet mer trivelig.Og så vil de 
gjeme ha det litt friere. Bøen var spe
sielt interessert i den danske boformen 
til Thyra Frank. Hun driver et 
eldrehjem i en stor villa - der 
dagliglivet blir mer likt det livet de var 
vant til før. 
Til slutt nevnte Bøen det viktige frivil
lige hjelpe- og omsorgsarbeidet som 
enkelte personer, foreninger og grup
per driver for de eldre, likeså støt
tekontakter og ledsagere. Alle disse er 
viktige støttepilarer for den enkelte og 
for samfunnet. Og de har vel sjøl 
glede av det også. Charles Dickens sa 
det slik: 

Ingen har levd forgjeves 
som har lettet byrden for en annen. 

A.F 

T 
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Ålesund, 
Grimmergata 5 
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Nordmenn har nesten 600 milliarder på bok. Tusen 
milliarder om vi tar med næringsvirksomheter. De 
pengene roper på bedre forvaltning. 
Acta setter sammen din portefølje fra en verk
tøykasse med flere hundre innvesteringsløsninger 
fra et trettitalls ledende produktleverandører. 
Samtidig utvikler vi nye løsninger i takt med tiden. 
Et godt eksempel er våre fremgangsrike eiendoms
porteføljer. 
Det viktigste er likevel den kompetansen og den 
oppfølgingen du får. Velkommen til Acta i Ålesund. 

JOBBER HARDT FOR PENGENE DINE. 
WWW. ACTA.NO 

Kjerneverdier 
Kjerneverdiene til Acta er: 

*Kompetent 
*Åpen 
*Pålitelig 
*Engasjert 
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Tid og frihet 
Hver dag blir vi kontaktet av privatpersoner som ønsker større økonomisk handlefrihet 
eller mer ledig tid. sier Kjetil Blomvik. sjefen for Acta i Ålesund. Noen har plutselig 
mottatt et større pengebeløp gjennom arv eller salg av virksomhet eller eiendom. andre 
har eksisterende formue eller høy inntekt og ønsker større handlefrihet i fremtiden. Det 
finnes er et enormt utvalg av ulike spareprodukter. Hundrevis av aksjefond. 
indeksprodukter. eiendomsprosjekter og enkeltaksjer gjør det tidkrevende A fA oversikt 
og finne de beste investeringene. Det tar ogsA tid A følge med pA endringene i markedet ' 
og i den enkelte investering etter at man har foretatt et kjøp. En av de viktigste 
fordelene med aksjefond er at det er en profesjonell forvalter som bestemmer hvilke 
enkeltaksjer som skal kjøpes. Dette frigjør tid for den som investerer. og det gir mindre 
svingninger og lavere risiko enn kjøp av enkeltaksjer. Vi i Acta har tatt et enda lengre 
steg og gjør en enda større jobb for vAre kunder. Vi holder oversikt over markedet. . 
kontakter og overvAker de dyktigste produsentene og lager nye spareprodukter dersom 
vi mener kundene vAre har behov for det. Acta gjør denne jobben slik at vAre kunder kan 
bruke tiden sin pA andre ting. NAr vi har funnet de spareproduktene vi mener er best gir 
vi den enkelte konkrete rAd for større avkastning i fremtiden. Mange tar kontakt med 
Acta for A høre hvordan man bør fordele sparepengene pA ulike typer investeringer. 

Egg i flere kurver 
Det kan ofte lønne seg å fordele sparepengene 
på flere ulike typer investeringer. 
Aksjemarkedet, rentemarkedet, 
eiendomsmarkedet og andre finansielle 
markeder svinger i verdi, men ikke alle svinger i 
samme takt. 
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En aksje er en eierandel i et selskap. Hvis du eier aksjer i kun ett selskap er formuen din 
avhengig av hvordan dette ene selskapet skaper verdier. Du kan tjene mye pA kort tid. eller tape 
hele investeringen. Et aksjefond. derimot. inneholder aksjer i flere titalls ulike selskaper. 
Dersom et selskap driver dArlig blir det kompensert av god utvikling i et annet. Aksjefond er 
derfor mye tryggere enn enkeltaksjer. 
Spredning for A redusere verdisvingninger kalles diversifisering. Det finnes mange ulike former 
for diversifisering. og mAlet er alltid A fA en tryggere og jevnere samlet verdiøkning. Det 
klassiske eksempelet er at i stedet for A eie en paraplyfabrikk eller en parasollfabrikk sA bør 
man eie litt av hver. da er man sikret avkastning uansett vær. 
Et mer praktisk eksempel er Actas eiendomsportef.øljer. l stedet for A eie en enkelt leilighet 
eller et enkelt kontorbygg. er det bedre a eie en andel i en portefølje av flere tusen leiligheter 
eller flere store kontorbygg. Da fAr man en mye større trygghet enn om hele kapitalen var 
plassert i en eller noen fa eiendommer. 
NAr du kjøper aksjefond fjernes altsA mye av risikoen fra det enkelte selskap. likevel opplever 
man at aksjemarkedene som helhet kan svinge mye i verdi i takt med utviklingen i verdens
økonomien. RentenivAet. oljeprisen. terrorangrep og politiske beslutninger pAvirker verdens 
aksjebørser og gjør at mange aksjefond svinger i samme takt. En løsning er A fordele 
sparepengene pA ulike investeringsklasser - formuen fordeles pA aksjefond. eiendom. 
hedgefond. shipping. indeksprodukter og bankkonto. · 
En av de viktigste oppgavene for en rAdgiver som Acta er A hjelpe kundene med diversifisering. 
Acta gjør dette pA to mAter: bAde i produkt og i rAdgivning. Først finner eller lager vi 
spare produkter som er godt diversifiserte: aksjefond, eiendomsporteføljer, fond+ fond 
produkter og indeks obligasjoner. Deretter gir vi rAd for hvordan formuen bør fordeles mellom 
de ulike investeringsklassene (de ulike spareproduktene). RAdene som gis bør imidlertid ikke 
være generelle. RAdene skal tilpasses den enkelte investors ønsker. drømmer. følelser og 
behov. For noen er det viktigste A ta vare pA eksisterende kapital. og da er diversifisering 
ekstremt viktig. Andre er mer interessert i muligheten til meget høy avkastning, og satser 
derfor pA noen fA produkter som de gjerne beiAner for A øke muligheten til høy gevinst pA kort 
tid. Dette er opp til den enkelte investor. RAdgiverens jobb er A legge alt til rette slik at du kan 
dra nytte av de mulighetene som finnes. 
Dersom du er interessert i A vite mer om diversifisering kan din rAdgiver hos Acta gi mer 
detaljert informasjon. 
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Dagens portrett: 

Per-Henry Aarseth 
=.::::;::::..;::~~:;.:==-:=====;:m-e_n_e_tt-er-ett par år fikk jeg lov 

til å sette i gang gruppa "Byen 
vår". Vi skulle se på byen vår i 
fortid, nåtid og framtid. Etter 
en heller trang fødsel er vi nå 
12 medlemmer og pågangen er 
stor. Det har vært snakk om å 
opprette en gruppe til som kan
skje kunne se på andre deler av 
(byen) kommunen. Gruppa vår 
har for det meste konsentrert 
seg om Aspøya og Nørvøya. Vi 
har også opparbeidet oss status 
som høringsinstans for kom-

:ll:~~ll:l munen i enkelte saker som 
angår byens framtid, det synes 

1~~-....,.1 ... v.~a~~ vi er artig. 
- Yrkeskarrieren - hvordan var 

Pi'l.1l:~~l't den? 
~~!.j!!~~~==~~~~~~~~ -Nyutdannet startet jeg i vass
Per Henry Aarseth i sitt rette element- ved en vei dragsvesenet i Narvik ett par år, 

Navn: Per-Henry Aarseth 
Født: 1923 
Sivil stand: Gift. 
Barn: Sønn og 2 barnebarn 
Uidannelse: Sivilingeniør. (Vei- vann 
og bro fra NTH) 

- Hvorfor pensjonistuniversitetet? 
- Jeg kom tidlig med etter starten i 
1992. Hadde tatt steget over i pensjon
istenes rekker og følte jeg hadde tid til 
overs. Var "nyfiken" å ville finne ut 
hva det hele gikk ut på.. Den første 
tiden deltok jeg ikke i noen gruppe, 

så gikk turen til Ålesund og 
Ålesund kommune, men bare etter vel 
ett år fikk jeg meg arbeid i Tafjord 
Kraft. Var ansatt i 6 år - for det meste 
i Tafjord - under utbyggingen av det 
tredje kraftverket- TK 3. 
Så ble det 11 år i fyr og merkevesenet 
med ansvar for vedlikehold av fyran
legga langs hele kysten. Den gangen 
var fyra bemanna, men i dag er det vel 
ingen som har bemanning lenger. 
Yrkeskarrieren ble avslutta i Arbeid
stilsynet for Møre og Romsdal og 
deler av Sogn og Fjordane. 

( Forts. s. 8) 
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-Andre interesser? 
-Aktiv friluftsmenneske fra barnsbein 
av. Interessen for naturen og fjellet 
,kan jeg takke mine foreldre for. Ellers 
må jeg jo si at når en er oppvokst i 
Volsdalen i Ålesund ble Aksla og Vols
dalsberga ivrig benytta. 
Turen over Aksla gir meg fortsatt mye 
glede. 
- Organisert idrett, var du aktiv? 
- Ja en hel masse. Aktiv svømmer, i 
tillegg slalåm/utfor og badminton. 
Noen skolemesterskap har det faktisk 
blitt. 
Men den idretten som har gitt meg 
mest moro er orienteringsidretten, fikk 
da være i fri luft, ute i skog og mark. 
Var mer eller mindre aktiv fra 1945 til 
1996. Tillitsvalgt i orienteringskretsen 
i over 20 år. Var faktisk med å sta1te 
Møre og Romsdal orienteringskrets. 
Noe av det artigste jeg opplevde var 
på slutten av 70 åra. Det var stor inter
esse for turorientering. Orienterings
gruppa i Ålesund skiklubb, som var 
klubben min, hadde i løpet av 5 år 
4500 deltagere med på disse an·ange
menta. O-idretten er forresten en 

Husk! ! 

typisk familieidrett, noe som vår lille 
familie har hatt mye glede av. 
- Per Henry, med den interesse du har 
for byen, hva ville du ha gjort, til beste 
for byen, om du hadde all makt? 
- Jeg ville ha satt i gang bygging av 
avlastnings vei, for innfartsveien, på 
nordsida av Aksla til Breivika bl.a. 
med tunnel under Nørvasundet. 
Innslag i nærheten av Shellanlegga til 
øst for Gåsedeidneset. Denne løsnin
gen vil bli billigere enn å bygge en 4 
felts motorvei gjennom Lerstad. 
Bedre forbindelsen til Hessa med tun
nel fra Skutvikskaret under Steinvåg
sundet.. 
Innføre parkeringsavgift på Moa for å 
vitalisere sentrum av byen .. 
Parkeringforholda i sentrumsnære 
bydeler hadde jeg nok fått endra. 
Soneparkeringen og parkeringsbevisa 
skaper for mye frustrasjon. 
Jeg hadde nok forsøkt å få dette til ved 
å spille på lag med grasrota. 
Dessuten ville jeg gjøre om vedtaket 
om boligbygging på Kråmyra. 

JH 

Det er nå avtalt at Peter F Hjort holder foredraget Omsorg i fremtiden . 

Stedet er Høgskolen i Ålesund, fi·edag den 28.april kl. 17-19. Lokalet Naf

tadjupet er bestilt og bekreftet OK. Dette tar 11 O personer, men vi har holdt 

åpent for at vi kan komme tilbake og be om Brosundet, med 246 plasser. 
Han var veldig tent på å gjøre dette for oss. Han bruker ca. l time og tar dia
log med forsamlingen frem til kl. 1900 ! Sett av ettermiddagen ! 
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Mediagruppa besøker Nytt i Uka 

Fra v.: Kjell Stehpansen, Laila Stoknes, Ellinor Saure, Kjell saure, Marit 
Skuseth Wiig, Bjarte Wiig, Leif Oddvar Olsen, disponent Nytt i Uka Berit 
Fugelsø Nilssen, Johan Hole, Einar haugseth, Rannveig Siem, Rakel Roald, 
Borghild Møller, Sigrid Stephansen. 

Nytt i Uka er i sin 22. årgang. Trykkes 
i ett opplag på 37218 og deles ut gratis 
til alle husstandane i Ålesund og de 
omkringliggende kommuner. Ca 11 00 
abonnerer på avisa fra andre steder i 
landet, de synes de på den måten hold
er seg oppdatert på hva som skjer i dis
triktet. 
Avisa har 11 ansatte og en omsetning 
på knappe 19 millioner. Det har etter 
hvert blitt en solid bedrift, hvor eierne 
har vært flinke til å sette tæring etter 
næring. Avisa trykkes for tiden i 
Trondheim. 
Nytt i Uka har tatt en del reaksjoner 

etter at de fikk ny lay-out, men ikke 
mer enn hva de kunne regne med. 
På vårt besøk i de fme lokalen på 
Brunholmen med Brosundet/Ålesun
det som nærmeste nabo ble vi orientert 
av to av eierne - disponent Berit 
Fugelsø Nilssen og annonsesjef Eldar 
Berg. · 
De to øvrige eiere, redaktør Reidar 
Skarbø og styreformann/huseier 
Steinar Giske, var begge opptatt med 
andre gjøremål.· 
Fugelsø Nilssen, Berg og Skarbø var 
alle ansatt i Sunnmøre Arbeideravis da 
den gikk inn. 
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Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
Referat fra årsmøtet 2005 

Tid: 23.02.2006. kl. 1800 
Sted: Høgskolen i Alesund, 
Tilstede: 26 stemmeberettigede 

Konstituering av årsmøte: 
Styreleder ønsket medlemmene vel 
møtt. Etter en kort orientering ba 
styreleder om godkjenning av 
innkaiJing, som enstemmig ble god
kjent av årsmøtet. Styreleder fremmet 
så forslag på møteleder og referent. 
Gustav Flisnes ble valgt til møteleder 
og Sigurd Dybvik ble valgt til referent. 
Rakel Roald og Carl Erik Eriksen ble 
valg til å undertegne årsmøtereferatet. 

Årsmøtesaker: 
Møteleder fikk bekreftet at det var 26 
stemme berettige medlemmer ( + 5 fra 
styret som ikke har stemmerett) tilst
ede og gikk så over til årsmøtesaker: 

Sak l. Årsberetning 2005. 
Årsberetning for 2005 ble punktvis 
gjennomgått av styreleder Sjur 
Brande. 
Vedtak: Etter noen korte oppklaringer 
ble Årsmelding for 2005 enstemmig 
godkjent. 

Sak 2 Regnskap 2005 -

Sak 3 Revisors beretning. 
Regnskap og noter for 2005 ble gjen
nomgått av kasserer Asbjørn Johansen. 
Revisor har godkjent regnskapet med 
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sin underskrift.(ingen beretning).Etter 
at kasserer oppklarte en del punkter og 
hvor årsmøtet deriblant påpekte mang
lende skriftl ig melding fra revisor ble 
regnskapet godkjent. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig god
kjent. Det forutsettes at revisor for 
ettertiden avgir skriftlig godkjenning 
av regnskapet. Styret ble gitt ansvars
frihet. 

Sak 4 Forslag til budsjett 2006. 
Kasserer presenterte styrets fors lag ti l 
budsjett for 2006. 
En del punkter i forslaget ble drøftet, 
deriblant styrets forslag om økning av 
møtekostnad pr. medlem fra kr 40 til 
kr.50 . Etter avstemming ble økningen 
vedtatt. Årskontingenten er uendret. 
Vedrørende inntekter ved annonser i 
Midt i Blinken, ble det presisert at det 
er styrets ansvar å skaffe annonsører. 
Ved avstemming stemte 26 for god
kjenning. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets 
forslag. 

7720
Typewritten Text
14



Sak 5 Vedtektsendring. 
Styreleder orienterte om de nye 
vedtektene som det har vært arbeidet 
med siden forrige årsmøte. Det ble da 
nedsatt en arbeidsgruppe som har vur
dert de forskjellige sider av tidligere 
vedtekter og de krav om endringer 
som må til på grunn av omorganiserin
gen av Folkeuniversitetet, fra lokalt 
styrt til en fylkesstyrt organisasjon. 
PUiÅ har behov for å være tilknyttet 
Studieforbundet Folkeuniversitetets 
organisasjon, som en paraplyorgan
isasjon. Det vil gi oss tilgang på 
statsmidler og møtelokaler i offentlige 
bygninger. Det var fremmet to forslag: 
Ett fra Mikal Råheim, Forslag 2 
Ett fra styret, Forslag 1.2 
Etter en del drøftinger ble de to forsla
gene satt under avstemming. 
Forslag 2 fikk 8 stemmer, forslag 1.2 
fikk 18 stemmer. 

Vedtak: Styrets forslagfikkjlest stem
mer og ble dermed godkjent. 
Vedtektene er gjeldende fra det tid
spunkt hvor de er godkjent av Folkeu
niversitetet i Møre og Romsdal. 

Styreleder fikk så ordet. Han takket 
avtroppende styremedlem, Ragnar 
Johansen, oppnevnt av Folkeuniver
sitetet, for arbeidet han har utført. 
Styreleder berømmet og takket ham 
for støtte og gode råd, samt for det 
aktivum Johansen har vært i styret. 
Han fikk tildelt en fin blomsterbukett 
som takk for innsatsen. Johansen 
takket for seg og ønsket det nye styret 

lykke til med sitt arbeid. Han nevnte 
også at dersom de tre PUer i fylket slo 
seg sammen kunne de "nå tak i" 
fylkesmidler, som kunne være med å 
støtte opp om økonomien i foreningen. 

Sak 6 Valg. 
Åse Fagerslett i valgkomiteen ledet 
så valget: 
Styremedlemmer ikke på valg: 

Asbjørn H. Johansen. 
EmaMarø. 

Styrets leder velges for ett år: 
Sjur Brande, ble enstemmig gjenvalgt. 
Styremedlem velges for to år: 
Sigmund Saure, enstemmig gjenvalgt. 
Marit Skuseth Wiig, enstemmig valgt. 
Varamedlem velges for ett år: 
Grethe Westergård Bjørlo, enstemmig 
gjenvalgt. 
Grethe Børs-Lind, enstemmig valgt. 

Valgkomite: 
Valgt for to år i fjor: Rannveig Siem, 
Åse Fagerslett og Egil Mje lva. 

Revisor: 
Valgt for to år: Kjell Saure, ny. 

Referent: Sigurd Dybvik. 123.02.2006 

Rakel Roald (sign) 
Carl Erik Eriksen (sign) 
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Porto 
betalt ved 
innlevering 

8- blad 

* Vinter ved Ratvikvatnet 

Valgte tillitsmenn: 

Styreleder Sjur Brande, Ørnetua 4, 6009 ÅLESUND 
Tlf. 7013 7622, faks 7013 7409, mobil 9220 3697, sjur.brande@c2i.net 

Nestleder Marit Skuseth Wiig, Hessaveien 14, 6006 ÅLESUND. 
Tlf. 7013 2517, bjartwi@online.no 

Kasserer Asbjørn H. Johansen, lnste Holen 14,6011 Ålesund. 
Tlf. 7014 7232. Faks: 7014 7230, mobil 92839468, jsolveig@online.no 

Sekretær Sigmund M. Saure, Lisaveien.ll, 6006 Ålesund. 
Tlf. 7013 2831, saure@tiscali.no 

Studiekoordinator Erna Marø , Hatlevika 38, 6016 ÅLESUND. 
Tlf. 7015 5781, mob. 4525 8416 ernamaro@online.no 




