
1 

Leder, s.2 

 

ÅRSMØTESAKER: 
 

Dagsorden for årsmøtet for 

2012,  28.feb 2013, s.3 

Møtested og tid, s.3 

Årsberetning for 2012, s.4-7 

Revisorerklæring, s.8 

Valginformasjon, s.8 

Regnskap og budsjett, s.9 

Forslag til behandling, s.10-13 

 

 

 

 

Støtt våre sponsorer: Brages 

og Sparebanken Møre, s.15 

 

 

 

Kontaktadresser til gruppe-

ledere, s. 15 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om tillitsmenn, 

om formålsparagrafen og 

avtalte møtetider for  

gruppene, s.16 

Du finner mye  

informasjon på  

www.puiaa.no 

I denne utgaven: 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund 

Medlemsblad nr 37  1/2013 

Januar 2013 

Temamøtene fremover 
31.jan.: Britt Walle Ekroll: Utsmykning av kirkene i Ålesund etter europeisk tradisjon. 
 
28.feb. : Årsmøte, fast program.  Se sidene 3-13  
 
21.mars: Jarle Sulebust: Borgundbyen i middelalderen. Nye funn fra  
       Borgundkaupangen. 
OBS dato: 11.april: Benedicte Ingstad: Den edle villmann, en utrolig historie   
       om Helge Ingstad 
 
25. april 2013: Erik Tandberg: Utforskningen av Mars - en spennende planet.  
 

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) 

Årsmøtet i Pensjonistuniversitetet i Ålesund er lagt til 28. feb. 2013 kl 1800.  

Typisk vær første del av januar 2013 

Det var kaldere enn 

vanlig, og fjernvarme-

verket går for full fres. 

Men når var det sist på 

denne tiden av året at 

det knapt er en snø-

flekk å se? 

Og her er været i en lang 

periode gjennom januar. 

Bildet er tatt 20.jan. 2013 
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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! 

Eit år har gått   

 

Vi nærmar oss eit nytt årsmøte og styret kan legge fram ei årsmelding som vi i alle fall 

sjølve er rimeleg godt fornøgd med. Vi har hatt fleire gode foredrag med interessante 

tema og jamt over godt frammøte. Studieaktiviteten har vore god og halde fram på 

nokolunde same nivå som tidlegare  år, og vi har hatt fleire interessante turar for 

medlemmene. Svært mykje av aktiviteten i Pensjonistuniversitetet er knytt opp mot 

studiegruppene, og styret vil rette ei stor takk til medlemmene i gruppene og ikkje 

minst gruppeleiarane for arbeidet i løpet av året. Studiegruppene utgjer ryggraden i 

arbeidet vår, og utan dei og arbeidet der ville det ikkje vere mykje att å fortelje om.  

 

I utgangspunktet er vi ein egoistisk organisasjon. Formålet vårt er å legge til rette slik at medlemmene vår kan tileigne seg ny 

kunnskap og gjennom studieaktivitet arbeide med emne som dei er interesserte i. På denne måten kan vi bidra til at 

medlemmene får ein meir aktiv og meiningsfull alderdom. Men gjennom denne litt sjølvsentrerte aktiviteten er vi eit bidrag til 

samfunnet ved at vi held oss både mentalt og fysisk oppegåande og ikkje blir ei byrde for samfunnet så lenge vi held oss friske. 

Det er noko i det filosofen Guttorm Fløistad uttrykte ein gong at det burde vere ei moralsk forplikting at vi alle held oss både 

fysisk og mentalt aktive så lenge som mogleg. Det er til glede for oss sjølve og til nytte for samfunnet. 

 

Å bli pensjonist betyr ikkje å melde seg ut av samfunnet. Vi har levd ei stund og observert og erfart ei rivande utvikling på alle 

samfunnsområde. Dette gir oss eit grunnlag for å reflektere over det som har skjedd og korleis utviklinga vil kunne gå vidare. Vi 

har med oss mykje livsvisdom som burde kome samfunnet til nytte. Difor er det viktig at vi også ser utover vårt eige 

pensjonisttilvære, våre sydenturar og diverse plager. I pensjonistuniversitetet finn vi også eit slikt engasjement i fleire 

studiegrupper som er opptekne av utviklinga både i vår eiga kommune og samfunnet generelt. I inneverande år har vi sett 

dette både når det gjeld tilrettelegging av bustader for eldre og aktuelle lokale spørsmål. 

 

Nyleg las eg om ei eldre dame som heilt til det siste såg på seg sjølv som ein aktiv bidragsytar til samfunnet. Når dei ringte frå 

omsorgsenteret var ho innstilt på at dei ringte for å høyre om ho kunne hjelpe til. Ikkje at dei ringte for å høyre om ho hadde 

behov for hjelp. Vi har mange slike eldre også i Pensjonistuniversitetet. Her kan vi kanskje i første rekke hjelpe andre ved å 

trekke dei med i dei aktivitetane som vi held på med. Isolasjon og einsemd er ofte det verste som kan skje for eldre. 

 

Sjølvsagt skal vi ikkje gløyme at vi er den generasjonen som etter krigen har vore med på å bygge ein velferdsstat slik at Noreg i 

dag blir rekna som eit av dei beste landa å bu i. Dette legitimerar våre krav om å ha ein god alderdom, og at vi er med på å 

definere kva som skal vere ein god alderdom. Vi må vere aktive med å sette dagsorden for den politiske diskusjonen som skjer 

både lokalt og sentralt, og ikkje berre vere sandpåstrøarar for dei forslaga og vedtaka som kjem frå politikarar og andre om 

korleis dei tenkjer at vi vil og bør ha det. 

Karl J. 
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Dagsorden for årsmøtet for 2012,  28.feb 2013 

1. Årsmøtet settes av styreleder, godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent og to vitner 

4. Årsberetning presenteres av styreleder. Revisors beretning refereres  

5. Årsregnskap 2012 presenteres  

6. Styrets forslag til budsjett for 2013 

7. Innkomne forslag fra medlemmene behandles (forslag B og C). Forslag A er fra styret.  

8. Valget av tillitsmenn ledes av leder i valgkomiteen 

a. styrets leder  

b. øvrige styremedlemmer på valg  

c. vararepresentanter  

d. revisor  

10.      Valg av valgkomite ledes av møteleder.  

11.      Møteleder meddeler ansvarsfrihet  

12.      Årsmøtet avsluttes. 

Herved har styret gleden av å sende ut papirene til årsmøtet for kalenderåret 2012 

28.feb. 2013 kl.1800 på Høgskolen, Naftadjupet som vanlig. 

 

Du vil finne årsberetningen, regnskap/budsjett for 2012 og budsjett for 2013, revisorerklæring, valgkomiteens innstilling til 

kandidater for tillitsmenn for 2013, og andre forslag til årsmøtet – alt massekopiert uten signaturer i medlemsbladet av prak-

tiske hensyn, men originaler med underskrifter foreligger om du vil kontrollere. Se dette bladet for full informasjon om årsmø-

tesaker. 

Styret foreslår ingen endring i kontingent for 2013 , fortsatt kr. 275. 

Grupperapportene må gås gjennom for sikkerhets skyld før de legges ut på nett. De er foreløpig til gjennomsyn for den som 

trenger det nå. Dette gjøres før fellesmøtet finner sted i april. 

Det er mer mellom himmel og jord enn de  

fleste andre steder, sies det. En del av det trenger 

forklaringer. 

 

Det observeres ofte at store kråkeflokker, her ca. 35 av 

dem på bildet, men opptil 250 iallfall, samler seg ved 

solnedgang. Flokken flyr frem og tilbake mellom ca. 

Daaeskogen i vest og Esso-stasjonen på Moa i 

øst. Dette foregår gjerne 20-30 minutter. Så svinger 

flokken nordover, og hvor de da blir av er ukjent. 

 

Er det noen som har en forklaring på dette? 
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ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2012 

 

Årsmøtet for 2011 ble avholdt 23.februar. Det møtte 26 stemmeberettigede. Følgende styre ble valgt for 2012: 

 Leder: Karl J. Skårbrevik (for 1 år) 

 Styremedlemmer for 2 år: Torun Eriksen og Sjur Brande.  

      Ikke på valg: Målfrid Mogstad og Per Øfsdahl. 

 Varamedlemmer for 1 år: Liv Tidemann og Åshild Nordhus. 

 Valgkomite for 2 år: Erling Paulsen og Åse Fagerslett.  

     Ikke på valg: Einar Røssaak. Varamedlem: Astrid Hatlø. 

 Revisor: Per-Arne Vidnes. 

 

Styrets arbeid 

Styret konstituerte seg med Målfrid Mogstad som nestleder, Torun Eriksen sekretær, Sjur Brande kasserer og Per 
Øfsdahl 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 11. januar, 8. februar 14. mars, 12. april, 22. mai, 22. august, 19. september, 23. oktober, 21. 
november og13. desember.  

Et fellesmøte mellom lederne av studiegruppene og styret ble avviklet 12. april. Referat fra dette møtet er tatt inn i 
medlemsbladet nr. 34, juni 2012.  

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

Saker til årsmøtet 

Fornying av samarbeidsavtale med Folkeuniversitetet Midt-Norge 

Kontinuerlig rapportering om økonomisk status 

Drøfting av aktuelle temamøter og gjennomføring av disse 

Rekruttering og oppfølging av nye medlemmer 

Støtte til studiegrupper med behov for instruktører 

Aktiviteten i studiegruppene og oppstart av nye grupper, bl.a. oppstart av teatergruppe. 

Forholdet til voksenopplæringsloven og adgang til gratis lokaler 

Styret har kontaktet Ålesund kommune med forslag om en kinoforestilling kl. 15 en dag i uken som prøveordning i 
½ år. 

 

Medlemstall 

Ved utgangen av 2012 har Pensjonistuniversitetet i Ålesund i alt 280 medlemmer.  Av disse er ca 40% menn og 60% 
kvinner. Vel 40% er over 75 år. Gjennomsnitsalderen er ca 76 år. Styret har drøftet reduksjon i medlemskontingen-
ten 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 rekrutte-
ringen er det likevel medlemmene som står for gjennom kontakt med venner og kjente som blir pensjonister.  
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Temamøter 

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

26. jaunuar: Redaktør Hanna Relling Berg: Sunnmørspostens rolle i nordvest – Vigrabibelen i fortid og fram-
tid. 

13. februar: Journalist Gunnar Myklebust: ”Tungtvannssabotøren” 

29. mars: Sjur Brande: Tilrettelegging av boliger for eldre. 

26. april: Ass. direktør Helge Ristesund: Samhandlingsreforma i praksis 

31. mai:  Knut Maaseide: Klippfiskeksport, sjøfart og byutvikling på 1800-tallet 

30. august: Plansjef Ole Andreas Søvik og arkitekt Anja Standal fra Ålesund kommune: Om utvikling av sør-
sida av Ålesund.  

27. september: Odd Grann: Helse, humør og alder 

25. oktober: Konst. leder of Maritimt forum – Nordvest Øyvind Michael Olsen: Den maritime industriklynga 
på Nordvestlandet.  

22. november: Museumsbestyrer Ole M. Ellefsen: I et egg over Atlanteren.  

6. desember: Sissel Brunstad: Den gode, gamle Sunnmørsjula. 

  

Møtene er åpne for alle. Inngangspengene har vært 50 kr, som også innbefatter lettere servering etter møtet. 
Frammøtet har variert fra 30 til 150 tilhørere.  

  

Den 28. september arrangerte Samfunnsgruppa en egen konferanse om tilrettelegging av boliger for eldre med 
spesialister på ulike områder som foredragsholdere. Fyldig referat både fra foredragene og konferansen 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, og andre med oppgitt mobiltelefonnummer også en SMS.  

 

Studiegruppene 

Sammensetning av studiegruppene og ledere har endret seg i løpet av året, men ved utgangen av 2012 er det føl-
gende studiegrupper i arbeid: 

     Leder: 
Litteratur 1:    Olav Dahl 
Litteratur 2:    Gunhild Humblen 
Litteratur 3:    Solfrid Selbervik 
Litteratur 4:   Liv Holte 
Engelsk litteratur:  Sandra Baraldsnes 
Data nybegynnere:  Kristin Hansen 
Data – viderekomne 1:  Guri Nordstrand 
Data – viderekomne 2:   Asbjørn Johansen 
Digital foto:   Per Myklebust 
Kunstmaling:   Alfhild Hagen 
Kunst:    Astrid Hatlø 
Byen vår:   Kjersti Torben 
Kommunen vår:   Oddny Heen 
Spansk:    Eldrid Øfsdahl 
Samfunnsgruppa:  Sjur Brande 
Helse og velvære:  Erna Marø 
Quo Vadis:   Sigurd Dybvik  
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Samtlige grupper rapporterer om svært god aktivitet. Som nevnt arrangerte Samfunnsgruppa en konferanse om 
planlegging av boliger for eldre. Denne konferansen inngikk som en del av Seniorfestivalen som Eldrerådet i Åle-
sund arrangerte i september. Gruppa Quo Vadis har arrangert 3 turer for medlemmene i Pensjonistuniversitetet og 
en intern tur for medlemmene i gruppa.  

 

I 2012 fikk vi problemer med lokaler til studiegruppene i vårsemesteret 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 lo-
kalene. Vi mener å ha funnet tilfredsstillende løsninger for alle gruppene uten å bruke lokalene i Rådhuset. 

 

Studiegruppen Media, som har vært aktiv i mange år, har besluttet å legge ned studievirksomheten inntil videre.  

 

Den 12. april ble det avholdt et fellesmøte mellom gruppelederne og styret der aktuelle problemstillinger for stu-
diearbeidet 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 gruppene kan søke om støtte til instruktører. 

 

Turer for medlemmene. 

Som nevnt har studiegruppa Quo Vadis arrangert turer for medlemmene i Pensjonistuniversitetet. 

 

Første tur i 2012 gikk til Eide på Nordmøre den 17. april. Målet for turen var marmorgruven på Eide som er omgjort 
til en turistattraksjon. I alt 48 personer var med på turen. I tillegg til besøket i marmorgruven besøkte vi også 
kystfortet Ergan på Bud og fikk en innføring i lokalhistorien for dette området og Hustadvika. Fyldig omtale av turen 
er tatt inn i medlemsbladet nr. 34 (3/3012) 

 

Neste tur gikk til Peer Gynt stevnet 3.-5. august med 28 deltakere med overnatting på Rondablikk høyfjellshotell. 
Fyldig omtale er tatt inn i nr. 35 av medlemsbladet (4/2012). 

 

Siste turen gikk til Nordfjord-operaen og forestillingen ”Madame Butterfly” 9.-10. oktober med 52 deltakere. På 
hjemturen besøkte en også St. Jetmunds kirke på Åheim og museet ved Ulstein Verft.  Fyldig omtale av turene er 
tatt inn i medlemsbladet nr. 36 (5/2012).  

 

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. Alle utgavene av medlemsbladet blir lagt ut på denne siden. Det samme gjelder orien-
tering om turer i regi av studiegruppen Quo Vadis.  

 

 

http://www.puiaa.no/
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Medlemsbladet blir sendt ut til alle medlemmene i post. Medlemmene har i økende grad gitt uttrykk for at de i ste-
det vil ha bladet tilsendt bare som e-post. 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 anmode 
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 vederlagsfrie undervisningslokaler og støtte til studiearbeid. Vi får gratis 
lokaler ved Høgskolen i Ålesund som vi har et svært godt samarbeid med. Med bakgrunn i samme lovverket hadde 
vi også tilgang til lokaler i lavblokka i Rådhuset, men Ålesund kommune mener disse lokalene ikke kan defineres 
som undervisningslokaler, og at vi derfor må betale for bruken. Vi har hatt et svært godt samarbeid med Spjelkavik 
seniorsenter, Ålesund seniorsenter på Aspøya og Frivilligsentralen i forbindelse med lokaler til studiegruppene. 

 

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 for innsatsen. Uten dette engasje-
mentet ville ikke Pensjonistuniversitetet kunne fungere på den måten det gjør i dag. Andre medlemmer 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. Styret foreslår at denne 
videreføres på dette nivået.  

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 redusert for kassereren.  

 

Styret la i budsjettet opp til et lite overskudd på driften i 2012. Regnskapet viser et overskudd på kr.15.045. Pensjo-
nistuniversitetet har nå en så god likviditet at det til neste år i større utstrekning kan satses på mer eksterne fore-
dragsholdere.  

 

Ålesund 22. januar 2013 

 

 

Karl J. Skårbrevik  Sjur Brande    Målfrid Mogstad  Torun Eriksen 

 

 

Per Øfsdahl  Liv Tidemann   Åshild Nordhus 
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Valgkomiteens innstilling til valg av tillitsmenn  for 2013. 
 
For 2013 er følgende tillitsvalgte på valg:  
Styreleder, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret, ett medlem og varamedlem til valgkomiteen, revisor. 
 
Valgkomiteen fremsetter følgende forslag til valg: 
 
Styret: 

Styrets leder;   Karl Johan Skårbrevik,  gjenvalg, for ett år 
Styremedlemmer; Per Øfsdahl,  gjenvalg, for to år 
   Liv Tidemann,  ny, for to år 
Ikke på valg: Torun Eriksen 
   Sjur Brande 
 
Varamedlemmer: Åshild Nordhus  gjenvalg, for ett år 
   Noralv Breivik,  ny, for ett år 
  

Valgkomite: 
Medlem:   Astrid Hatlø,  ny, for to år 
Varamedlem: Målfrid Mogstad, ny, for ett år 
Ikke på valg: Erling Paulsen 

    Åse Fagerslett 
 
Revisor:   Einar Hasund  ny, for to år 
 
Forslaget er enstemmig. 
 

Ålesund,  17. desember 2012. 
 
 

Einar Røssaak  Åse Fagerslett    Erling Paulsen     Astrid Hatlø 

 

 

 

 

Til årsmøtet i  Pensjonistuniversitetet i Ålesund  

 

REVISJONSBERETNING FOR 2012  

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Pensjonistuniversitetet i Ålesund.  Regnskapet viser et overskudd på kr. 15.045,60, og består av resultat-

regnskap og balanse.  

 

Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil 

eller mangler. Jeg har kontrollert at bankkontoer stemmer med oppført beholdning, og at grunnlagsmaterialet ellers, som underbygger regn-

skapspostene, gir et fullgodt bilde av Pensjonistuniversitetets drift.  

 

Etter min mening gir regnskapet et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr.31.12.2012 og for resultatet av virksomheten i  

regnskapsåret, i overensstemmelse med god regnskapsskikk.  

 

Ålesund, den 24. januar 2013  

 

Per-Arne Vidnes  

Revisor  
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Regnskap for 2012 budsjett for 

2013        

 Res.08 Res.09 Res. 10 Res 11 Buds 12 Res. 12 Buds 13 

Betalende medlemmer 210 236 263 270 280 275 275 

Kontingent 250 250 250 250 275 275 275 

Inntekter:        

Medlemskontingent 52 550 59 000 65 860 67 500 77 000 74 494 75 625 

Inntekter medl.møter 20 550 28 060 24 900 39 892 26 600 33 550 32 000 

Annonser i medlemsblad 5 000 4 000 5 000 1 500 4 000 12 500 5 000 

Div. inntekter og renter 243  175 1 447 1 500 1 744 1 500 

Eksterne tilskudd 13 000      5000 

Sum inntekter 91 343 91 060 95 935 110 339 109 100 122 288 119 125 

Utgifter:        

Reiseutgifter foredrag  5 063  4 914 5 000 3 853 12 000 

Servering medl.møter 9 782 13 181 8 453 32 717 15 000 22 939 20 000 

Annonser/medl.møter 7 585 5 822 8 127 6 033 7 000 10 170 8 000 

Oppmerksom./hon. 11 388 6 824 8 247 8 200 8 000 8 800 14 000 

Medlemsmøter 28 755 30 890 24 827 51 864 35 000 45 762 54 000 

Porto 5 339 9 792 9 690 8 595 10 000 11 959 10 000 

Trykking 18 303 26 926 15 766 26 059 27 000 29 588 30 000 

Jub.skriv og sanghefte 249   18 526    

Medlemsblad 23 891 36 718 25 456 53 180 37 000 41 547 40 000 

Studiegrupper 4 975 1 352 -1 020 0 12 000 9 899 8 000 

Arrangement        

Inventar og utstyr 11 875  8 097 6 552 5 000 298 3 000 

Medlemsaktiviteter 16 850 1 352 7 077 6 552 17 000 10 197 11 000 

Porto 7 951 2 418      

Administrasjon  13 806 9 384 11 503 12 000 7 979 7 000 

Oppmerksomheter  1 596 1 600 1 200 1 340 1 500 1 565 1 500 

Administrasjon 9 547 17 824 10 584 12 843 13 500 9 544 8 500 

Reiseutgifter     2 000  2 000 

Andre møter  428 630 1 200 1 500 193 1 500 

Finansutgifter       200 

Div.utgifter 240      500 

Møteutgifter, etc       240        428        630  1 200 3 500 193 4 200 

Sum utgifter 79 283 87 212 68 574 125 639 106 000 107 243 117 700 

Resultat 12 060 3 848 27 361 -15 300 3 100 15 045 1 425 

         

Balanse pr.  311208 311209 311210 311211  311212  

Bank 3910, lang og drift  63 394 67 242 88 736 77 053  90 376  

Aktivitetsfond innestående 5863 8 306 755 762  777  
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Forslag B til behandling: 

Det er kommet forslag om endring i vedtektene fra Asbjørn H. Johansen. Nedenfor er gjengitt formuleringene i 

gjeldende vedtekter og Johansens forslag presentert i kursiv, paragraf for paragraf.  

§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. 

Nytt forslag 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund har til formål å være et forum for pensjonister og andre over 60 år. Gjennom fore-

lesninger, reiser og studievirksomhet utveksles kunnskaper og sosialt fellesskap. 

 

§2 Medlemskap 

Gjeldende formulering:  

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

og yrkesmessig bakgrunn. 

Nytt forslag   

Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer. 

 

§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 myndig-

het. 

Pensjonistuniversitetet i Ålesund er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Sty-

rets leder har signatur.  

Forslag til behandling på årsmøtet 28.feb. 2013 

Forslag A til behandling: 

Styret har drøftet å differensiere inngangsbilletten til temamøtene på høgskolen og andre aktiviteter for medlem-

mene, som f.eks reiser.  

Styret foreslår at inngangsbilletten for medlemmer og andre til temamøtene holdes på samme nivå som tidligere 

med kr. 50 inklusive kaffe og enkel servering.  

For reiser og andre aktiviteter som arrangeres gis et påslag på 10-15 % på medlemsprisen. 
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Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. Tillitsvalgte 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. 

Nytt forslag 

Pensjonistuniversitetet er registrert i Frivillighetsregisteret og har et uforpliktende samarbeid med Folkeuniversite-

tet i Ålesund. 

Styrets leder har signatur. 

§4 Styret 

Gjeldende formulering   

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

lokale Folkeuniversitetsavdeling.  

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 nestle-

der. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Nytt forslag 

Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på 5 personer. Styret består av styreleder og 4 valgte styremedlemmer, 

samt 2 varamedlemmer. Styreleder velges på årsmøtet for ett år om gangen. De øvrige 4 styremedlemmene velges 

for 2 år om gangen, slik at 2 er på valg hvert annet år. Varamedlemmer velges for ett år. 

Styret velger selv sin nestleder blant de valgte styremedlemmene. Det tilstrebes kontinuitet så vel som fornying 

Styret har ansvar for at regnskaps- og sekretærfunksjoner m.m. blir ivaretatt av kompetente personer.   

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, inkludert leder eller nestleder, er til stede. Vedtak kan treffes 

når minst 3 av styrets medlemmer stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet er styreleders/nestleders stemme av-

gjørende. 

 

§5 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 mø-

tet. Årsmøtet skal behandle 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 
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· 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 

Nytt forslag   

Årsmøtet holdes hvert år senest innen utgangen av mars, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Sakspapi-

rene følger med innkallingen. Forslag til årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmø-

tet. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Valg av møteleder og referent 

2. Styrets årsmelding 

3. Regnskap med revisors rapport 

4. Forslag til budsjett for inneværende år. 

5. Fastsettelse av kontingent for kommende år. 

6. Valg av styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

7. Valg av revisor for 2 år 

8. Valg av 3 medlemmer og 1varamedlem til valgkomité for to år av gangen 

9. Valg av to protokollunderskrivere 

10. Innkomne forslag 

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis noen ber om det.  

Betalt kontingent for inneværende år gir møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. 

Det nyvalgte styre overtar når årsmøtet er avviklet.  

 

Ny § 6: Ekstraordinært årsmøte: 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 20 medlemmer finner dette nødvendig. Innkallingsfrist, 

regler om beslutningsdyktighet og avstemningsregler er de samme som for det ordinære årsmøte.  

 

§6 Endring av vedtekter 

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

Nytt forslag   

Ny § 7 Endring av vedtekter 

Endringer av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmer. 
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Forslag C til behandling: 

Forslag angående valgkomiteens arbeid, fra studiegruppen Byen vår 

Nedenfor er gjengitt gjeldende retningslinjer og studiegruppens forslag i kursiv: 

 

Gjeldende retningslinjer vedtatt på årsmøtet 23.feb.2012: 

 Årsmøtet har ansvaret for å velge valgkomite, og fastsetter dens mandat og vilkår i samsvar med vedtekter. Generelt ret-

ningsgivende er Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. 

 Valgkomiteen skal være slik sammensatt at den på representativ måte ivaretar foreningens formål. Den skal bestå av tre 

personer, samt en varamann som velges for ett år, som alle skal være mest mulig uavhengig av ledende tillitsvalgte eller særin-

teresser. Deres funksjonstid er normalt 2 år, og det tilstrebes fornyelse og kontinuitet. 

Tillitsmenn som har ledende ansvar i foreningen skal ikke være medlem i valgkomite. Tillitsvalgt som samtidig er medlem av 

valgkomiteen skal ikke stille til gjenvalg. 

Valgkomiteen skal være bevisst sitt ansvar gjennom hele foreningsåret og legge frem sin beslutning i god tid før årsmøtet. 

 Kandidater til foreningens tillitsvalgte skal være personer som innehar nødvendig kompetanse, kunnskap, holdning, og 

egenskaper for å kunne utføre sitt verv. Kandidater skal før årsmøtet bekrefte sin villighet til å forvalte gjeldende regelverk og 

ressurser til foreningens beste. Valgkomiteen begrunner sine valg av kandidater for årsmøtet.  

Tillitsmenn skal være medlem av foreningen. Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan i svært spesielle situasjoner velge ikke-

medlemmer som tillitsmenn for en kort periode. 

Kandidater som foreslås ved benkeforslag skal på særskilt god måte begrunnes for årsmøtet. Aktuelle nye kandidater skal be-

krefte villighet til å påta seg verv før valget finner sted. 

 Ny valgkomite: Valgkomiteens egne medlemmer, såvel som andre, kan foreslå for valgkomiteen aktuelle kandidater til ny 

valgkomite.  

Sittende valgkomite alene innstiller og begrunner for årsmøtet etter selvstendig vurdering kandidater til ny valgkomite.  

Årsmøtet velger. 

 

Forslaget fra Studiegruppa Byen vår 

Forslag til retningslinjer for Valgkomiteens arbeid: 

· Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer pluss varamann 
· Valgkomiteen velger selv leder 
· Normalt er funksjonstiden 2 år 
· Det tilstrebes fornyelse og kontinuitet 

 

Vedtekter: 

1. valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet 
2. Valgkomiteens forslag sendes styret i god tid får årsmøtet slik at den kan sendes medlemmene sammen med de øvrige 

årsmøtedokumenter. 
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Temaforedrag som er planlagt vinteren 2013: 
 

 

31.jan.: Britt Walle Ekroll: Utsmykning av kirkene i Ålesund etter europeisk tradisjon. 
 
Vi kjenner Britt godt fra tidligere, og ser frem til enda en interessant kveld sammen med henne. 

 

21.mars: Jarle Sulebust: Borgundbyen i middelalderen.  

Jarle Sulebust er regionkonservator og spesialist på middelalderen. Han har vore medforfattar av 

"Strilesoga" og "I balansepunktet - om Sunnmøres eldste historie". I begge bokverka har han skrive om 

tida frå vikingetida til ca.1650. Han vil presentere nye funn frå Borgundkaupangen.  

I vikingetid var Borgund ein marknadsplass som vart stadig viktigare for sunnmøringane. Midt på 1100-talet hadde Borgund 

vokst til ein liten by. Denne småbyen frå mellomalderen er det vi kallar Kaupstaden Borgund. 

God hamn og det rike torskefisket skapte grunnlaget for veksten. Eksport av tørrfisk til det katolske Europa gav gode inntekter. 

Handel og handverk blomstra. Giske-ætta på Giske stod kongemakta nær og kunne halde ei vernande hand over staden. 

På 1100-talet var Borgund det største kyrkjelege senteret mellom Bergen og Nidaros. Her stod fire marmorkledde steinkyrkjer: 

Peterskyrkja, Margarethakyrkja, Mattiaskyrkja og Kristikyrkja. 

På 1300-talet bryjar nedgangstida for Kaupstaden Borgund. Sunnmøringen handla med Hanseatane og Svartedauden ramma 

sunnmørsbygdene. Det gjorde at tidleg på 1500-talet låg Borgundkaupangen øde. 

11.april: Benedicte Ingstad: Den edle villmann 

Benedicte Ingstad er forsker og professor i medisinsk antropologi ved Institutt for Samfunnsme-

disin ved Universitetet i Oslo. Hun har også hatt et deltidsengasjement på National kompetan-

seenhet for minoritetshelse (NAKMI). 

Benedicte Ingstad sitter på et fantastisk arkivmateriale om sin far, Helge Ingstad, og kan 
derfor fortelle en utrolig historie.  
Hun har skrevet to biografier om sine foreldre, og vil fortelle mye fra disse bøkene. Helge 
Ingstad må være det nærmeste vi i Norge har kommet Jean-Jacques Rousseaus ideer om 
den edle villmann. Ønske om å vende tilbake til naturen var den drivende faktor i hans liv 
som pelsjeger, polarforsker, sysselmann for Øst-Grønland og nærkontakt med apachene. 
En fargerik historie venter oss. 
 

 

 

25. april 2013: Erik Tandberg: Utforskningen av Mars, en spennende planet.  

Erik Tandberg er en norsk sivilingeniør, offiser i Luftforsvaret og romfartseks-
pert. Hans ansikt (og stemme) er så godt kjent at vi heller bringer et bilde fra 
Mars, et landskap med vannis nær nordpolen på Mars, tatt av den europeiske 
Mars-sonden MarsExpress. Foto: ESA 
  
Erik Tandberg ble landskjent da han sammen med NRK-journalisten Jan P. Jan-
sen kommenterte månelandingen til Apollo 11 på NRK i 1969. Han har også 
bidratt til mange andre romfartsrelaterte programmer på NRK opp igjennom 
årene, og har vært flittig brukt som rådgiver og kommentator hver gang rom-
fart har vært et tema. Han er i dag knyttet til Norsk Romsenter. 
Den 19. september 2007 ble Tandberg utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den 
Kongelige Norske St. Olavs Orden. 

 

http://www.romsenter.no/filestore/mars_nordpol_is.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.gyldendal.no/var/ezwebin_site/storage/images/gyldendal/forfattere/ingstad-benedicte/359061-1-nor-NO/Ingstad-Benedicte.jpg&imgrefurl=http://www.gyldendal.no/Forfattere/Ingstad-Benedicte&h=2539&w=1649&sz=2643&
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  Per Øfsdahl; 97177473, per.ofsdahl@mimer.no 
Data Nybegynnere:  
Data Videregående 1:   
Data Videregående 2:  
Data Videregående 3: Asbjørn Johansen,  
   92839468, asbjornhj@online.no 
Byen vår:              Kjersti Torben, 48058237, kjersti.torben@online.no 
Digital foto: Per Myklebust ; 70146576, pemykl@mimer.no 
Engelsk litteratur: Sandra Baraldsnes; 97784579; tbaralds@online.no 
Kommunen vår:  Oddny Heen, 90574183, oddny.heen@bluezone.no 
Kunst:               Astrid Hatlø;   70143085, astrid.hatlo@mimer.no 
Helse og velvære: Erna Marø ; 70155781, ernamaro@online.no 
Kunstmaling:  Alfhild Hagen; 45436677, alfhag@online.no 
Litteratur 1:  Olav Dahl ; 70215102, e-hen-f@online.no 
Litteratur 2:  G. Humblen, 41208666, gunhild.humblen@gmail.com 
Litteratur 3:  Solfrid Selbervik; 91527606; pal.selbervik@mimer.no 
Litteratur 4:  Liv Holte ; 70143132, liv.holte@hotmail.com 
Samfunn:  Sjur Brande ; 92203697, sjur.brande@live.no 
Spansk:  Åshild Nordhus, 9717 7510, aanordhu@online.no 
Quo Vadis: Sigurd Dybvik ;  91107120, sidy@mimer.no 

 

Vi hører av og til at ordet universitet i 

navnet vårt kan mislede noen til å tro 

at man trenger allverdens avanserte 

bakgrunn, eller at vi sysler med ubegri-

pelige tanker, og sånt noe. 

Dette er helt feil. Vi er rett og slett en 

gjeng av enkle og greie mennesker av 

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 

grupper.  

Eller om du vil starte en ny gruppe? 
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  Sjur Brande, tlf 9220 3697, sjur.brande@live.no; Karl Johan Skårbrevik, tlf. 92266295, kar-skaa@online.no 

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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