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Nettsidene puiaa.no er under 

endring 

I denne utgaven: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Medlemsblad nr 42  1/2014 

Januar 2014 

Temamøtene og turer fremover 
27.feb. 2014: Årsmøte for året 2013, regnskap 2013, budsjett for 2014 m.m 

27.mars 2014: Allan Bradley: foredrag m/film om Erling Rønneberg , se blad 41 

24.april: Brita Blomquist: Herlige reiseopplevelser! 

22.mai: Fellestur med hurtigbåt til Veøy og Finnøy.  

  

Hele høsten er på det nærmeste klar, men detaljer gjenstår 

Det faste er at vi møtes siste torsdag hver måned, på Høgskolen i lokalet Naftadjupet, 

kl. 1800—og at vi møtes til sosialt samvær etterpå, over en kopp kaffe og litt å bite i. 

Inngangspenger kr. 50. 

Jeg vil bli medlem av Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Navn:      Postadresse:   

Postnr og sted:      

Telefon fast:   Tlf mobil:    

E-postadresse:     Fødselsdato: 

      Gi informasjonen til enten Sjur Brande eller Per Øfsdahl (adresser på siste side) 

 

Ta dette bladet med til årsmøtet 

27.feb. kl.1800 på Høgskolen 

Se side  12 om påmelding innen 25.mars! 
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Skobesparels 

Eg må kjøpe nye sko. Dei eg har tent meg godt i snart sju år, men no var det slutt. 
Ingen sjanse for reparasjon av sjølv den mest erfarne skomakar. Då var det noko 
anna med beksømstøvlane som var standard vintersko i min oppvekst. Dei varte i 
generasjonar. Når dei blei utslitne var det å hente fram skolesten, syl, lær og beka-
tråd med grisebust og skobesparels. Kjøkenet omgjort til skomakar-verkstad. Ny 
såle blei sydd til underlæret med bekatråd og utstyrt med hæljern, tåjern og sko-
besparels under heile sålen. Det skulle ekstra innsats til for å slite ut slikt. Veleigna 
til å få god fart på glattisen, men til forskrekkelse for mødrene som ville spare på 
golva innandørs.  

 

Godt er det at det er slutt både med beksømstøvlar og skobesparels. Eg saknar dei ikkje, og moderne skotøy er nok 
langt betre og meir komfortable. Men reparerast kan dei ikkje. Det blir ”bruk og kast”, og sju år er vel det meste ein 
kan vente å få ut av eit par sko som blir jamt brukt. 

Slik er det med det meste. Ei lampe gav seg etter eit par år. Reparasjon var uaktuelt sa forhandlaren, men eg kunne 
få ein ny. Det same med ein CD-spelar. Slik blir vi forbrukarar og ikkje berre brukarar. Og forbruke må vi skal økono-
mien gå rundt, og folk skal haldast i arbeid både her til lands - og ikkje minst i alle lavkostnadsland som leverer både 
sko og alle andre varer til oss. Korleis skulle det gå om vi byrja å bruke skobesparels igjen? Forbruksveksten har teke 
seg opp i USA melder byråa som måler slikt, det sender kursen på Wall Street oppover, og optimismen og håpet om 
eit betre tider sprer seg over alt der ein får informasjon om slikt. 

Vegen frå brukarar til forbrukarar fjernar tradisjonelle yrke, men skaper også nye. Skomakarar og skreddarar finst 
ikkje att i Noreg. Derimot har vi fått kjøpesentra, renovasjon, bruktbutikkar, resirkulering, attvinning og sortering. Vi 
hadde ikkje matavfall i mi oppvekst. Det gjekk til hønsa, som i takksemde for litt skjelsand attåt, jamt forsynte fami-
lien med egg. Resirkulering og attvinning av det som kunne brukast oppatt skjedde innan familien. No er det blitt ei 
ny gullgruve for handlande. Aftenposten melder at Finn.no set rekord i omsetnad av brukte ting på internett. Butik-
kar som sel velbrukte ting veks opp over alt. Eldsjeler sender tonnevis med brukte ting til land der folk ikkje er kom-
ne så langt at dei er blitt forbrukarar. Det som blir att brenn vi og produserer varme til folk og verksemder.       

På denne måten er det moderne samfunnet blitt avhengig av forbruket. Det gjev arbeid til dei som produserer. 
Stort sett i andre land. Og til dei som sel og resirkulerer her heime. Det er den nye ideologien som lover ei betre 
framtid for oss alle, berre vi forbrukar. Kjøpekrafta, som økonomane kallar det, må haldast oppe skal vi ha pengar til 
å forbruke. Difor må vi ha litt meir i lønningsposen for kvart år skal ikkje berre vi, men også samfunnet halde det 
gåande.    

Å produsere skobesparels har nok ikkje noko for seg i framtida heller. Det vil ikkje eingong vere samfunnsgagnleg. 
Skal vi lage noko må det vere noko som varer kort, ikkje kan reparerast og der delane kan attvinnast. Det gir arbeid, 
inntekt og kjøpekraft til dei som produserer, dei som sel og dei som resirkulerar. Skal vi ikkje bruke opp jordas res-
sursar eller vi drukne i søppel, må stadig meir attvinnast eller resirkulerast. Så vi får nok ei framtid der det blir pro-
duksjon, sal, forbruk, resirkulering og attvinning i eit stadig større tempo.  

 

Så får vi håpe at det gir arbeid og velstand til alle, både heime og ute. 

 

Karl J. 

Vær snill å si fra om endringer i dine adresser, telefonnummer, e-poster, og andre ting som vi kan  

bruke for å nå frem til deg med beskjeder, forsendelser og spørsmål.  

Det er tidkrevende for styret å finne ut av slike ting i etterkant,  

og du kan gå glipp av ting! 
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 Dagsorden årsmøtet 27.feb. 2014 for året 2013 
  

1. Årsmøtet settes av styreleder.  

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Valg av møteleder 

4. Valg av referent og to protokollvitner 

5. Styrets årsberetning for 2013 

6. Årsregneskap for året 2013 

7. Revisors beretning 

8. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2014 

9. Styrets forslag til endring av vedtektene 

10. Valg av tillitsvalgte for 2014: 

a. Styrets leder for ett år 

b. Øvrige styremedlemmer på valg på valg for 2 år 

c. Vararepresentanter for ett år 

d. Revisor  

11.  Valg av valgkomite ledes av møteleder 

12. Styret meddeles ansvarsfrihet 

13. Årsmøtet avsluttes 

 

 

Revisjonsberetning 2013 

 

Jeg har revidert årets regnskap for pensjonistuniversitetet i Ålesund. 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 15131,14 og består av resultatregnskap og balanse samt  

underliggende journaler. 

 

Jeg har gjennomført de revisjonskontroller som jeg har ansett som nødvendig for å kunne bekrefte  

regnskapet holdbarhet. 

Det fremkommer av regnskap og bankutskrift av bankkontoer at beholdninger stemmer. Likeledes gir  

regnskapspostene et godt bilde av Pensjonistuniversitetets drift. 

 

Etter mitt skjønn gir regnskapet et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling og resultat  

for året pr. 31.12.2013. Arbeid er utført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 

 

Ålesund 22.januar 2014 

(sign) 

Einar Hasund 

Revisor 
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ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2013 

 

Årsmøtet for 2012 ble avholdt 23.februar 2013. Det møtte 26 stemmeberettigede.  

Følgende styre ble valgt for 2013: 

 Leder: Karl J. Skårbrevik (for 1 år) 

 Styremedlemmer: For to år: Liv Tidemann og Per Øfsdahl.  

 Ikke på valg: Torun Eriksen og Sjur Brande. 

 Varamedlemmer for ett år: Åshild Nordhus og Noralv Breivik 

 

 Valgkomite: For to år: Astrid Hatlø.  

 Ikke på valg: Erling Paulsen og Åse Fagerslett.  

 Varamedlem for 1 år:   Målfrid Mogstad. 

 Revisor for 2 år: Einar Hasund. 

 

Styrets arbeid 

Styret konstituerte seg med Liv Tidemann som nestleder, Torun Eriksen sekretær, Sjur Brande kasserer og Per Øfs-
dahl studiekoordinator. Varamedlemmene har deltatt på styremøtene. 

 

Redaksjonskomiteen for medlemsbladet og ansvar for hjemmesida på internett har vært Sjur Brande, Bjørg Bang, 
Herbert Gartz og Karl. J. Skårbrevik, med Sjur Brande som hovedansvarlig. 

 

Styret har hatt møter 21. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 14. mai, 27. august, 24. september, 29. oktober, 26. 
november og 11. desember. Et fellesmøte mellom lederne av studiegruppene og styret ble avviklet 4. april. Referat 
fra dette møtet er tatt inn i medlemsbladet nr. 39 juni 2013.  

 

Av aktuelle saker som har vært til behandling i styret kan nevnes: 

Saker til årsmøtet 

Kontinuerlig rapportering om økonomisk status 

Drøfting av aktuelle temamøter og gjennomføring av disse 

Initiativ overfor Demensforeninga om samarbeid i tilknytning til demensdagene i september. Initiativet førte 
ikke fram. 

Sjur Brande har på vegne av styret deltatt på kurs om skriving av søknader om økonomisk bidrag til aktuelle 
prosjekt.  

Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer 

Støtte til studiegrupper med behov for instruktører eller teknisk utstyr 

Aktiviteten i studiegruppene og oppstart av nye grupper. 

 

Styret har fulgt opp tidligere henvendelse til Ålesund kommune om kinoforestilling på ettermiddag på Moa overfor 
Norsk kinodrift som skal drifte kinoene i Ålesund fra 1. januar 2014.  
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Medlemstall 

Ved utgangen av 2013 har Pensjonistuniversitetet i Ålesund i alt 291 betalende medlemmer.  Av disse er ca 40% 
menn og 60% kvinner. Gjennomsnittsalderen er ca. 76 år. Styret har drøftet reduksjon i medlemskontingenten for 
medlemmer som kommer til på høsten, og vedtatt at medlemmer som kommer til i oktober og november bare skal 
betale ½ medlemskontingent. Medlemmer som kommer til i desember betaler ingenting. Styret har hatt noe fokus 
på verving av nye medlemmer og prøvd å bruke medlemsbladet aktivt til dette. Den viktigste rekrutteringen er det 
likevel medlemmene som står for gjennom kontakt med venner og kjente som blir pensjonister.  

Temamøter 

Det har i alt vært holdt 9 temamøter på Høgskolen i Ålesund: 

31. jaunuar: Britt Walle Ekroll: Utsmykking av kirkene i Ålesund etter europeisk tradisjon. 

22. mars: Jarle Sulebust: Borgundbyen i middelalderen. Nye funn fra Borgundkaupangen. 

11. april: Benedicte Ingstad: Den edle villmann. En utrolig historie om Helge Ingstad.  

25. april: Erik Tandberg: Utforskningen av Mars – en spennende planet. 

29. august: Ranveig Liseth: Edvard Munch i tidens lys.  

26. september: Ottar Grebstad: Historia om Ivar Aasen. 

31. oktober: Torbjørn Urke: Stjernehimmelen. 

28. november: Torbjørn Færøvik: Stormakten Kina – venn eller fiende.  

12 desember: Julemiddag med foredrag av Astor Furseth: Mystiske og spennende funn i naturen på Sunn-
møre. 

Møtene er åpne for alle. Inngangspengene har vært 50 kr, som også innbefatter lettere servering etter møtet. 
Frammøtet har vært rundt 50-60 personer. På møtet med Torbjørn Færøvik var det 110 betalende tilhørere. Fyldig 
referat fra foredragene er tatt inn i de påfølgende medlemsbladene.  

 

Møtene blir annonsert i Sunnmørsposten. Styret har videreført en ordning der alle som har epost adresse får en 
påminning om møtene dagen før. De som ikke har epost får påminning med SMS. Styret har også vedtatt å mar-
kedsføre møtene mot aktuelle målgrupper utenfor Pensjonistuniversitetet. 

 

Oppfølging av vedtak på årsmøtet 

På årsmøtet 28. februar ble det påpekt at innskudd i banken var kr 1.722 mindre enn forventa sammenlignet med 
overskuddet for 2012. Styret ble bedt om å finne en forklaring på dette. Styreleder har gått igjennom regnskapen 
uten å finne posteringsfeil eller andre forhold i regnskapen for 2012 som kan forklare differansen. Regnskapet for 
2012 isolert sett var korrekt. 

 

Studiegruppene 

Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i løpet av året, men ved utgangen av 2013 er det føl-
gende studiegruppe i arbeid: 

     Leder 

Litteratur 1:    Olav Dahl/Unni Førde 

Litteratur 2:    Gunhild Humblen 

Litteratur 3:    Liv Ingebrigtsen 

Litteratur 4:   Liv Holte 

Engelsk litteratur:  Sandra Baraldsnes 
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Data nybegynnere:  Ingjerd Uggedal 

Data – viderekomne 1:  Marit Kalvø 

Data – viderekomne 2:   Anne Lise Olsbø 

Digital foto:   Reidun Haavik 

Kunstmaling:   Trygve Ratvik 

Kunst:    Astrid Hatlø 

Byen vår:   Arne Edvardsen 

Kommunen vår:   Oddny Heen 

Spansk:    Åshild Nordhus 

Samfunnsgruppa:  Sjur Brande 

Helse og velvære:  Erna Marø 

Quo Vadis   Sigurd Dybvik  

 

Samtlige grupper rapporterer om god aktivitet. Gruppa Quo Vadis har arrangert to turer for medlemmene i Pensjo-
nistuniversitetet og en intern tur for medlemmene i gruppa.  

 

I 2012 fikk vi problemer med lokaler til studiegruppene i vårsemester på grunn av renovering av Rådhuset. For 
2013 får vi tilsvarende problemer i lavblokka i Rådhuset på grunn av at kommunene krever betaling for bruk av 
lokalene. Vi mener å ha funnet tilfredsstillende løsninger for alle gruppene uten å bruke lokalene i Rådhuset. 

 

Styret har i møte 10. desember 2013 vedtatt å gi en støtte til instruktører på kr. 500 pr semester til datagruppene 
og digital foto, og kr. 1000 pr semester til studiegruppen i spansk. 

 

Den 4. april ble det avholdt et fellesmøte mellom gruppelederne og styret der aktuelle problemstillinger for studie-
arbeidet ble drøftet. Et fyldig referat fra møtet er tatt inn i nr. 34 (3/2012). 

 

Det er viktig at nye medlemmer kommer med i studiegruppene, og styret har anmodet studiegruppene at de forsø-
ker å finne plass til alle nye medlemmer. Dersom gruppene blir for store bør en forsøke å dele disse i to.  Gjennom 
medlemsbladet har styret invitert til dannelse av nye studiegrupper. 

 

Styret har åpnet for at noen grupper kan motta støtte til instruktører.  

 

Turer for medlemmene. 

Det ble arrangert en tur for medlemmene til Fyrmuseet i Dalsfjorden der en også fikk en fyldig orientering om ut-
bygging av fyrvesenet og hvordan Dalsfjorden og bygdene omkring ble engasjert i dette arbeidet. Fyldig omtale er 
tatt inn i nr. 40. 

Siste turen gikk til Nordfjord-operaen og forestillingen ”Flaggermusen” 8. - 9. oktober med 52 deltakere. På turen 
var en innom Volda Elektriske Mylne. Fyldig omtale av turene er tatt inn i medlemsbladet nr. 41 (5/2013).  

 

Studiegruppa Quo Vadis har hatt ansvaret for opplegget av turene. 
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Medlemsbladet og hjemmesidene 

Medlemsbladet kommer ut med 5 nummer årlig. Gjennom medlemsbladet forsøker vi å holde medlemmene orien-
tert om det som foregår i Pensjonistuniversitetet. Vi forsøker også å holde hjemmesidene på internett 
(www.puiaa.no) oppdatert. Medlemsbladet blir lagt ut på denne siden. Det samme gjelder orientering om turer i 
regi av studiegruppen Quo Vadis.  

 

Medlemsbladet blir sendt ut til alle medlemmene i posten. Medlemmene har i økende grad gitt uttrykk for at de i 
stedet vil ha bladet tilsendt bare som epost. Dette vil spare Pensjonistuniversitetet for vesentlige utgifter til porto 
og trykking, og styret ser gjerne at så mange som mulig av medlemmene går over til en slik ordning. Men vi vil an-
mode det nye styret om å fortsette å sende medlemsbladet i posten til alle som ønsker det. 

 

Samarbeid 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en del av Folkeuniversitetet Midt Norge. Dette gjør at vi kommer inn under Lov 
om voksenopplæring som bl.a. gir rett til gratis undervisningslokaler og støtte til studiearbeid. Vi får gratis lokaler 
ved Høgskolen i Ålesund, som vi har et svært godt samarbeid med. Vi har også et svært godt samarbeid med Spjel-
kavik seniorsenter, Ålesund seniorsenter på Aspøya og Frivilligsentralen i forbindelse med lokaler til studiegruppe-
ne. 

 

Medlemmenes innsats 

Den viktigste innsatsen for Pensjonistuniversitetet er det medlemmene som står for gjennom sitt arbeid i studie-
gruppene og i andre sammenhenger gjennom aktivt engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Særlig gjelder dette 
lederne for studiegruppene, og styret vil benytte denne anledningen til å takke dem for denne innsatsen. Uten 
dette engasjementet ville ikke Pensjonistuniversitetet kunne fungere på den måten det gjør i dag. Andre medlem-
mer har gjort og gjør en betydelig innsats blant annet i forbindelse med utvikling av eldreomsorgen i kommunen.  

 

Økonomi m.v. 

Den viktigste inntektskilden for Pensjonistuniversitetet er medlemskontingenten på 275 kr.  

 

Innkjøp av egen PC og program for regnskapsførsel og medlemsregistrering har lettet dette arbeidet vesentlig, men 
det er fremdeles mye ekstra arbeid knyttet til innkreving av medlemskontingent, purring på denne og registrering 
av adresseforandringer. Vi håper at medlemmene kan bidra til at dette arbeidet blir enklere for kassereren.  

 

Styret la i budsjettet opp til et lite overskudd på driften i 2013. Regnskapet viser et underskudd på 15.131 kr. I 2012 
var det et tilsvarende overskudd.  

Underskuddet for 2013 skyldes i hovedsak to større beløp som skulle vært fakturert i 2012, men først kunne bli 
regnskapsført i 2013.  

 

Ålesund  28.januar 2014 

 

 

Sjur Brande        Liv Tidemann  Torun Eriksen  Per Øfsdahl 

 

Karl J. Skårbrevik 

http://www.puiaa.no/
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 Regnskap for 2013 og budsjett for       

  Res.09 Res. 10 Res 11 Res. 12 Buds 13 Res. 13 Buds 14 

 Betalende medlemmer 236 263 270 275 275 291 295 

 Kontingent 250 250 250 275 275 275 300 

 Inntekter:        

3100 Medlemskontingent 59 000 65 860 67 500 74 494 75 625 80025 88500 

3110 Inntekter medl.møter 28 060 24 900 39 892 33 550 32 000 30800 31000 

3000 Annonser i medlemsblad 4 000 5 000 1 500 12 500 5 000 5500 5000 

8050 Div. inntekter og renter  175 1 447 1 744 1 500 1266 1100 

3010 Eksterne tilskudd     5000 5000 5000 

 Sum inntekter 91 060 95 935 110 339 122 288 119 125 122591 130600 

 Utgifter:        

6140 Reiseutgifter foredrag 5 063  4 914 3 853 12 000 14545 13000 

6110 Servering medl.møter 13 181 8 453 32 717 22 939 20 000 20550 20460 

6120 Annonser/medl.møter 5 822 8 127 6 033 10 170 8 000 8388 9000 

6130 Oppmerksom./hon. 6 824 8 247 8 200 8 800 14 000 20000 18000 

 Medlemsmøter 30 890 24 827 51 864 45 762 54 000 63483 60460 

6310 Porto 9 792 9 690 8 595 11 959 10 000 12463 13000 

6320 Trykking 26 926 15 766 26 059 29 588 30 000 41571 34000 

 Jub.skriv og sanghefte   18 526     

 Medlemsblad 36 718 25 456 53 180 41 547 40 000 54034 47000 

6860 Studiegrupper 1 352 -1 020 0 9 899 8 000 4656 8000 

6860 Arrangement        

6740 Inventar og utstyr  8 097 6 552 298 3 000 6399 3000 

 Medlemsaktiviteter 1 352 7 077 6 552 10 197 11 000 11055 11000 

 Porto 2 418       

6210 Administrasjon 13 806 9 384 11 503 7 979 7 000 7549 9000 

6230 Oppmerksomheter  1 600 1 200 1 340 1 565 1 500   

 Administrasjon 17 824 10 584 12 843 9 544 8 500 7549 9000 

 Reiseutgifter     2 000  2000 

6520 Andre møter 428 630 1 200 193 1 500 1380 1400 

8170 Finansutgifter     200 221 220 

 Div.utgifter     500  500 

 Møteutgifter, etc           428            630  1 200 193 4 200 1601 2120 

 Sum utgifter 87 212 68 574 125 639 107 243 117 700 137 722 129 580 

 Resultat 3 848 27 361 -15 300 15 045 1 425 -15 131 1 020 

          

 Balanse pr.  311209 311210 311211 311212  311213  

 Bank 3910, lang og drift  67 242 88 736 77 053 90 376  75783  

 

Aktivitetsfond inneståen-
de 8 306 755 762 767  772  
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Vedtektsendring for Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

På årsmøtet i Pensjonistuniversitet 28. februar 2013 ble det gjort følgende vedtak:  

”Årsmøtet i Pensjonistuniversitetet ber styret sette ned et utvalg som går igjennom vedtektene med tanke på eventuelle end-
ringer. Endringsforslag legges fram for årsmøtet 2014”.  

Med denne bakgrunn oppnevnte styret følgende utvalg: Ann Kristin Emblem fra Folkeuniversitetet, Einar Røssaak, Erling Paul-
sen og Karl J. Skårbrevik. I tillegg til gjeldende vedtekter hadde utvalget Asbjørn H. Johansens endringsforslag, som ble lagt 
fram på årsmøtet 28. februar 2013, som utgangspunkt for arbeidet. Utvalget leverte sin innstilling til styret, som behandlet 
forslagene til endringer på styremøte 29. oktober. Styret gjorde noen mindre endringer.  

Som det går fram av §3 skal vedtektene for Pensjonistuniversitetet i Ålesund godkjennes av Folkeuniversitetet. Styret for Fol-
keuniversitetet Midt-Norge har i den forbindelse gjort følgende vedtak: Styret legger til grunn at utkastet til reviderte vedtek-
ter for Pensjonistuniversitetet i Ålesund er i tråd med Folkeuniversitetets vedtekter, og godkjennes under forutsetning av at de 
vedtas på organisasjonens årsmøte 2014.  

Styret legger ved dette fram følgende forslag til endringer i vedtektene for Pensjonistuniversitetet i Ålesund: 

§1 Formål 

Gjeldende formulering: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund (PUIÅ) er en frivillig, ideell og ikke-kommersiell forening som har til formål å gi pensjonister 
og andre over 60 år muligheter gjennom livslang læring å sette seg inn i emner de er interesserte i. PUIÅ skal være et forum for 
utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt i tråd med Universitetet for den 3. alders (U3A) målsetting. 

Forslag fra styret (mindre endring i 2. linje): 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund (PUIÅ) er en frivillig, ideell og ikke-kommersiell forening som har til formål å gi medlemmene 
muligheter gjennom livslang læring å sette seg inn i emner de er interesserte i. PUIÅ skal være et forum for utveksling av kunn-
skaper og for menneskelig kontakt i tråd med Universitetet for den 3. alders (U3A) målsetting. 

§2 Medlemskap 

Gjeldende formulering:  

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år. Medlemskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkes-
messig bakgrunn. 

Forslag fra styret: Ingen endring. 

 

§3 Organisasjon  

Gjeldende formulering 

PUIÅ er en del av Studieforbundet Folkeuniversitetets organisasjon og tilpasset dennes vedtekter og forskrifter. Vedtekter for 
PUIÅ skal være godkjent av Folkeuniversitetet. Landsmøtet i Folkeuniversitetet er høyeste myndighet. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Styrets leder har 
signatur.  

Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. Tillitsvalgte i PUIÅ i PUIÅ kan anmode 
Folkeuniversitetet om å utføre deler av arbeidet etter avtale som kan justeres årlig. Det økonomiske grunnlaget dannes av 
medlemskontingent, studiegruppe- og fellesmøtevirksomhet. Andre midler, som støtte til prosjekter, tilskudd og gaver, kan 
anvendes til foreningens formål. 

Forslag fra styret: (Mindre endring i nest siste avsnitt) 

PUIÅ er en del av Studieforbundet Folkeuniversitetets organisasjon og tilpasset dennes vedtekter og forskrifter. Vedtekter for 
PUIÅ skal være godkjent av Folkeuniversitetet. Landsmøtet i Folkeuniversitetet er høyeste myndighet. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Styrets leder har 
signatur.  

Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. Tillitsvalgte i PUIÅ kan anmode Folke-
universitetet om å utføre deler av arbeidet etter avtale som kan justeres årlig. Det økonomiske grunnlaget dannes av medlems-
kontingent. Andre midler, som støtte til prosjekter, tilskudd og gaver, kan anvendes til foreningens formål. 

§4 Styret 

Gjeldende formulering:   
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Pensjonistuniversitetet i Ålesund ledes av et valgt styre på 5 medlemmer, samt et styremedlem oppnevnt av den lokale Folke-
universitetsavdeling.  

Styreleder velges særskilt av årsmøtet, for ett år. 

Styremedlemmer på valg velges for to år. Det tilstrebes kontinuitet så vel som fornying.  

Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og andre funksjoner.  

Til styret velges særskilt to varamenn; disse velges for ett år.  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer etter rimelig innkallingstid er tilstede, derav leder eller nestleder. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Nytt forslag fra styret: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund ledes av et valgt styre på 5 medlemmer, samt et styremedlem oppnevnt av Folkeuniversitet.  

Styreleder velges særskilt av årsmøtet for ett år. 

Styremedlemmer velges for to år.  

Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og andre funksjoner.  

Til styret velges særskilt 1. og 2. varamedlem; disse velges for ett år.  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer etter rimelig innkallingstid er tilstede, derav leder eller nestleder. Ved stem-
melikhet har møteleder dobbeltstemme. 

§5 Valgkomité (Forslag fra styret –ny paragaf)  

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer pluss 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år.  

Valgkomiteen velger selv leder. 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet. Det tilstrebes kontinuitet så vel som fornying.  Valgkomiteens forslag 
sendes medlemmene sammen med de øvrige årsmøtedokumenter. 

§6 Årsmøtet  

 Gjeldende formulering   

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres i god tid. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig 
og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal være utsendt senest 2 uker før møtet. Årsmøtet skal be-
handle følgende saker: 

Styrets årsmelding 

Regnskap og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent 

Forslag fra medlemmer og styre 

Valg av styreleder, styremedlemmer på valg, to varamedlemmer 

Valg av revisor 

Valg av 3 medlemmer til valgkomite for to år av gangen 

Det velges revisor for to år av gangen 

Valg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering hvis forslag om dette først blir vedtatt. 

Alle valg og vedtak avgjøres med alminnelig flertall (se unntak i §6). Ved stemmelikhet er avtroppende styreleders stemme 
avgjørende.  

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2/3 av foreningens styre, eller minst 2/3 av studiegruppelederne, eller minst 1/3 av 
de betalende medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje uten unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og sak 
minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun saker som står i innkallingen og 
underliggende dokumenter 

Forslag fra styret (nytt 1. punkt og endring i 5. punkt)   

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres i god tid. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig 
og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal være utsendt senest 2 uker før møtet. Årsmøtet skal be-
handle følgende saker: 
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Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere 

Styrets årsmelding 

Regnskap, revisjonsrapport og budsjett. Herunder fastsettelse av kontingent 

Forslag fra medlemmer og styre 

Valg av styreleder, styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem.  

Valg av revisor for 2 år 

Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for to år 

Valg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering hvis forslag om dette først blir vedtatt. 

Alle valg og vedtak avgjøres med alminnelig flertall (se unntak i §8). Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

§7 Ekstraordinært årsmøte (Forslag fra styret. Avsnittet om dette i gjeldende vedtekter skilles ut som egen paragraf. Ing-
en endringer i innholdet) 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2/3 av foreningens styre, eller minst 2/3 av studiegruppelederne, eller minst 1/3 
av de betalende medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje uten unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og 
sak minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles kun saker som står i innkallingen 
og underliggende dokumenter. 

§8 Endring av vedtekter 

Gjeldende formulering: 

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøte og krever 2/3 flertall fra de frammøtte (se §3 om gyldighet) 

Forslag fra styret: Ingen endring.   

 

Valgkomiteens innstilling til valg 2014. 

Valgkomiteen avgir følgende innstilling til valg på årsmøtet 2014: 

A.  Styret 
 
Formann :    Karl Johan Skårbrevik   gjenvalg (for ett år) 
Styremedlem:   Sjur Brande    gjenvalg (for to år) 
Styremedlem:   Åshild Nordhus    ny (for to  år) 

 Ikke på valg:    Per Øfsdahl og Liv Tidemann 

1. varamedlem:   Noralv Breivik    gjenvalg (for ett år) 
2. varamedlem:   Liv Welle    ny (for ett år) 

 
B. Valgkomite 

 
Ikke på valg:    Astrid Hatlø 
 
Terje Hansen   ny, (for to år) 
Liv Ingebrigtsen   ny, (for to år) 
Torun G. Eriksen   varamedlem,  ny (for to år) 
 
 
Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villige. 
 
 

Ålesund, 12. desember 2013 
Med hilsen   

 
Åse Fagerslett   Astrid Hatlø   Erling Paulsen 



12 

Foredrag 30.jan.2014: 

Johan Kofstad:  

Med Vinje, Ibsen og Grieg  

i Norges fjellverden. 

 

Noter deg foredraget 27.mars 2014:  Allan Bradley forteller og viser filmen om Erling Rønneberg,  

en motstandsmann. Se omtale i forrige blad om dette. 

Vårtur til Veøy  

Pensjonistuniversitetet i Ålesund har gleden av å invitere medlemmer og venner på dagstur til Veøy og Finnøy 
torsdag 22. mai. Opplegget for turen blir som følger: 

Avreise fra Skansekaia kl. 09.00. Turen går først til Molde der vi henter guide som vil  orientere oss om turen vi-
dere til Veøy og Veøy kjøpstad, prestegård og kirke. 

Ankomst Veøy ca kl. 11.15. Her blir det omvisning og orientering med guide fra Romsdal museum. 

Avreise fra Veøy ca kl. 14.00. Turen går via Molde til Finnøy med adkomst ca 15.00. Her blir det servert middag 
på Finnøy Havstuer, besøk på motormuseet og orientering om Nils Finnøy og Finnøymotoren.  

Avreise fra Finnøy ca kl 17.00 med ankomst Ålesund ca kl 18.00. 

Pris kr. 975 pr person.  

Bindende påmelding innen 25. mars til Karl J. Skårbrevik på epost: kar-skaa@online.no eller tlf. 9226 6295.  

Benytt vår konto nummer  3910 40 45042 når du får beskjed om å  betale. 

Maksimum antall deltakere er 97, og plass blir tildelt fortløpende uavhengig av medlemskap i Pensjonistuniversi-
tetet. Vi må ha minst 80 deltakere for at turens skal kunne gjennomføres for den prisen som er angitt. 

Turen går med katamaranen ”Fjord Ålesund”. Det er kiosk om bord for kjøp av kaffe, mineralvann m.v., men ikke 
mat. Det kan bli lenge å vente på middagen kl. 15, så vi vil anbefale at en tar med en liten matbit på turen.  

Det var fascinerende å få knyttet sentrale personligheter til de verker som de laget omtrent rundt 1860. Kofstad viste oss 

100 bilder, og fortalte hvordan disse på forskjellige måter dannet bakgrunnen for litterære verker og bilder som vi kjenner 

fra før. Han levendegjorde Vinje, Ibsen og Grieg ved å fortelle hva slags karaktertrekk disse hadde, hvordan de reiste rundt 

og samlet historier, og hva de hadde vært med på. Og så hvordan dette da ble en del av storverkene i litteratur, musikk og 

bilder.  

Felles for dem alle var det de lærte av å lytte til historiene og musikken som lever i fjellheimen vår. Vi fikk en egen grunnlov i 

1814, og nasjonalromantikken nådde sitt høydepunkt rundt 1848. Våre kunstnere denne kvelden hadde klare synspunkter på 

samfunnet på denne tiden. Nå fikk vi forklaringen på en del ting som vi kanskje ikke har forstått før. 

Det imponerte oss alle hvordan Kofstad flettet musikken inn i bildepresentasjonen, det var ypperlig gjort. Han fikk på en lun 

og koselig måte en stor forsamling til å humre og le, og applausen varte lenge. 

Det var mange bilder å velge mellom, her er to: Bildet i midten er Nordgard Hågå i Sødorp i Gudbrandsdalen hvor en virkeli-

ge reinjeger Per Gynt bodde på 1600 eller 1700-tallet. Hans fortellerstil kommer frem i fortellingen på side 13, og historien 

ble plukket opp av Ibsen. Vevbildet til høyre tilhører Kofstad. Det tok 4 år å lage, av en av dem som Kofstad selv har opplevd 

å treffe gjennom egne opplevelser i fjellverdenen. 

mailto:kar-skaa@online.no
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Jeg kan fortelle en historie som gamle folk tror på, og som de sier har gått for seg i gamle dager; men 

du tror feil det er bare løgn, og derfor vil jeg fortelle deg noe som ikke vi tror på heller: 

http://runeberg.org/folkeven/041.html 

Asbjørnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR. Innskrevet og rettet av Kjell Nedrelid. Sist forandret: 12.11.1994. Alle tekster 

kan fritt distribueres, så lenge det ikke taes betalt for dette. Vennligst behold denne innledningen.  

Utdrag av Høyfjellsbilleder, del 2. Rensdyrjakt ved Rondane, side 23-24/28: 

Nu kom ikke Anders på mer som han mente det var verd å tale om. Jeg ba derfor Per Fuggelskjellé om å fortelle noe. Før på 

kvelden hadde han på en livlig og eiendommelig måte fortalt et par jakthistorier; han talte meget fort, av og til stottet og 

stammet han litt, så fløt talen igjen raskere. Minespillet var levende, og tonefallet fulgte nøye fortellingens innhold.  

"Ja, e kunn nok fortælja deg nogre stubbe," svarte han og la hodet litt på skakke og myste med øynene;" e kunn fortælja histo-

ri som gamle folk trur på, og som døm sier ha gått for seg i gamle ti'er; men du trur fel det er berre lygn, og derfor vil e for-

tælja deg ei røgle som ikkje oss trur på heller.  

Det var ein skyttar i Kvam i gamle dågå," begynte han, "og han heitte Per Gynt. Han låg støtt inni fjellé, og der skaut 'n både 

bjønn og elg- for i di ti'om va det meire skog på fjellé, der heldt det til, slikt ofryskjé. Så va det eingong seint på hausten, lenge 

etter buferdstid, at 'n Per skull åt fjellé. Alt folke va heimatt-reist tå fjellé, så nære som tri budeio. Da han kom upp imot Høv-

ringen, - for der skull han væra i ei seter um natté, - va det så myrkt at han kunn ikkje sjå ei hånd for seg, og hunden tok til å 

stor-søkje så det va reint spøkjé. Rett som det va, kom han innpå nogo, og da han tok burtpå det, va det både kaldt og sleipt 

og stort. Han trudde ikkje han va komen av vegen heller, så han kunne ikkje veta kå det va; men ohoglé va det.  

"Kæm æ detta?" sa 'n Per, for han kjende det røyrde på seg.  

"Å, dæ æ Bøygen," svårå det att.  

Men det va 'n Per Gynt like klok, måta; men han gjekk utmed det eit stykkje, "for en sta'n lyt e fel komå fram," tenkte 'n. Best 

det va, kom 'n innpå nogo att, og da han tok burt på det, va det både stort og kaldt og sleipt.  

"Kæm æ dæ?" sa 'n Per Gynt.  

"Å, dæ æ Bøygen," svårå det att.  

"Ja, anten du æ rett hell bògjé, så lyt du sleppe meg fram," sa 'n Per, for han skjønte at han gjekk i rund ring, og at Bøygen 

hadde ringa seg um selé. Dermed så le'a Bøyg litt på seg, så vidt at 'n Per kom fram åt selé. Da 'n kom inn, va det ikkje ljosare 

der hell ute, og han fór og fomla ikring veggjene og skull setja frå seg børsa og leggje ned skreppa; men best han gjekk og trev-

la seg fram, kjende 'n detta kalde og store og sleipe att.  

"Kæm æ dæ?" ropte 'n Per Gynt.  

"Å, dæ æ den store Bøygen," svårå det.  

Og kor han tok, og kor han bau te å gå, så kjende 'n ringen tå Bøygjé. "Her æ dæ nok ikkje godt å væra," tenkte Per Gynt, "sia 

denne Bøygen æ både ute og inne; men e ska fel skjepa på denne tverrbleggen!" Så tok 'n børsa og gjekk ut att, og trevla seg 

fram til han fann skallin på 'om.  

"Kå æ du for ein?" sa 'n Per.  

"Å, e æ den store Bøygen i Ætendalé," sa stortrølle. Så gjorde 'n Per Gynt bråfang og skaut tri skot i hugue på det.  

"Skjot eitt te!" sa Bøygen.  

Men han Per visste bæ're, for hadde 'n skote eitt te, hadde det gått attende på 'n sjøl. Dermed tok døm i, både han Per og 

hundan, og dro stortrølle ut, så døm kunne komå væl inn i selé. Mea skratta og log det rundt i alle haugan:  

"Per Gynt drog mykjy, men hondæin drog meir," sa det.  

 

Fra ordboken: Bøygen, som i den bøyde. Sagnvesen i form av en orm, som ikke angriper, men som på alle måter går i veien. 

Hos Ibsen helst en representant for tregheten, slendrian, som hindrer initiativ. 
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Referat Torbjørn Færøvik, 28.nov.2013: Kina 

En stor forsamling lyttet henført til Torbjørn Færøviks fortelling om Kina. Han var 

interessant å lytte til, han var veltalende og lett å følge i tankegangen. Det var ingen 

tvil om at han kjente Fjern-Østen godt. 

Hvorfor hans interesse for Kina? Fordi det er der! Han spurte sin lærer hele tiden om 

gamle dager, studerte Afrika, og endte opp med å ta hovedfag om Kinas historie.  

Tidligere var Kina et rikt land, med en historie og kultur som går mange tusen år 

tilbake i tid. Landet er ca. 27 ganger større enn Norge, og det er lett å forstå at 

«utenfor bodde barbarene». Marco Polo returnerte til Venezia på 1.200-tallet og for-

talte om bruken av papirpenger og at de varmet husene med glødende stein (kull), 

men ble ikke trodd. Nå har landet vært gjennom kanskje 200 år med ufred, og er på 

vei tilbake til rikdom. Hvordan vil den så finne sted? 

Formann Mao Tse-Tung ledet landet i 27 år, og etter å ha tenkt seg godt om, sa Færøvik at «Mao var en mester i å 

fordele fattigdom likt til alle». Men det antas at hele 50 millioner mennesker omkom i løpet av disse årene, av sult 

og nød forårsaket av bl.a en natur i ubalanse. Historiske arkiver åpnes sakte, og under sensur fremdeles. 

Innbyggerne på landsbygda lever nøysomt. Om de har kr. 5.000 i inntekt/år, og med et kostnadsnivå som er 1/5 av 

vårt, så er en årslønn på kr. 25.000 utilstrekkelig. De siste 30 årene har ca. 300 millioner mennesker derfor flyttet til 

byer, og de neste 15 årene ventes nye 300 millioner å flytte etter. Det bygges helt nye byer, fremfor å få slum i de 

gamle byene. 

Han forsøkte å trekke linjene fremover. Nye ledere har endret landet betydelig siden Mao gikk bort. Deng Xiaoping 

yndet å si at «det spiller ingen rolle om katten er sort eller hvit, bare den fanger mus». Nå er landet i sterk utvikling 

gjennom nytt lederskap, og er på vei til å finne sin plass langt fremme i global sammenheng. Man tilstreber en myk 

økonomisk landing, men en politisk landing må også komme. Ingen ledelse har kontroll på samme måte som tidlige-

re, takket være kommunikasjonsmulighetene som følger med ny teknologi. Google ble utstengt i lang tid, og selska-

pet har laget en egen kinesisk versjon. Men, som han sa, «du blir ikke kvitt myggen på Finnmarksvidda uansett hvor 

mange du tar knekken på i den verste årstiden», og på lignende vis vil informasjon bli spredd i Kina uten gammel-

dags kontroll. 

Av de store oppgavene som Kina står overfor, er blant annet miljøforbedring. 70-80% av energien kommer fra kull, 

og det skaper forurensning i en slik skala at landet arbeider målbevisst på å kvitt denne.  

«Den tredje pol», Himalaya, kommer i ulage, og alle de store elvene som fødes her vil først skape for mye vann, og 

deretter for lite vann. Konsekvensene kan man bare ane. 

«Den hvite bølge», eldrebølgen, er i ferd med å skylle over landet. De har gjennom en hel 

generasjon forsøkt å stoppe tilveksten gjennom ett-barnspraksisen, og er i ferd med å kom-

me i en ny ubalanse på grunn av det. Nå kan ektepar som hver er enebarn få to barn, til sam-

men. Men på sikt er landet på vei til å få manglende arbeidskraft, som etter hvert vil gjøre 

Kina mindre konkurransedyktig. Dagens leder er godt utdannet (bl.a. i USA), og forstår hvor-

dan verden fungerer. 

En meget vellykket aften ble oss til del! Vil du vite mer, så har han skrevet mange bøker som 

du finner i bokhandelen. Eller bli med ham på nye turer. Mange av tilhørerne fortalte entusi-

astisk om turer de hadde delt med Torbjørn Færøvik nylig. 

Interessant var det også at en elev på medialinjen i Fagerlia hadde spurt om å få intervjue 

Færøvik, og han videofilmet også det hele. Vi ønsker eleven lykke til med sin oppgave. 
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Vi hører av og til at ordet universitet i 
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pelige tanker, og sånt noe. 
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alle slag, som er interessert i lære ting 

som vi kan ha glede av sammen med 

andre. Så enkelt er det! 

Les mer om  formålet med vår felles 

aktiviteter på neste side — og si gjerne 

fra om du vil være med i noen av våre 
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Eller om du vil starte en ny gruppe? 
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Pensjonistuniversitetets virksomhet er dannet på frivillig innsats, kombinert med egeninteresse og individuelle ønsker, samt behovet for 

sosial kontakt. Det å dele felles interesser er givende. Det gir oss nytt engasjement og utfordringer, utvider vår horisont, og gir oss nye 

kunnskaper. Det sosiale samværet på denne konstruktive måten gir oss tilhørighet, og det fører til at nye vennskap dannes. 

I Pensjonistuniversitetet i Ålesund bruker vi idéene i Universitetet for den tredje alder slik:  

1. Først og fremst å vekke lysten til å lære, og derved stimulere til egen aktivitet; 

2. dernest å gi pensjonister mulighet til å ta styring over eget liv; og ikke minst 

3. det å være med i et sosialt nettverk. 

Det er ett av våre mange gode kort at Pensjonistuniversitetet har mange studiegrupper som drives med liv og lyst av egne medlemmer. 

Det legges stor vekt på det sosiale aspektet såvel som interessefeltet. Identitet, verdier og selvforståelse er andre poeng. Hovedparten av 

aktiviteten i studiegruppene våre bygger opp om akkurat dette. Vi diskuterer med respekt for andres meninger, og er velsignet fri for de-

taljert styring. Vi utvikler oss ved å lytte til hverandre, og modnes ved det. 

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år. Medlemskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkesmessig bak-

grunn. 
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