SENIORUNIVERSITETET HAUGALANDET

Innkalling til årsmøte 2017 i Senioruniversitetet Haugaland
Dato: mandag 24. april kl. 14.00 (etter forelesningens avslutning)
Sted: Vår Frelsers menighetshus, Skåregt. 145, Haugesund

SAKSKART:
1. Årsmelding 2016
2. Regnskap 2016
Budsjett 2017
3. Valg
4. Saker/forslag som er innsendt til styret:
 Forslag til endring av vedtekter
5. Evt.

Følgende er på valg:
Leder :
Marit Wikstrøm
Styremedlem
:
Trygve Berget
Styremedlem
: Liv Steensnæs
Varamedlemmer: Kirsten Vold
Sigrid Ihle
Revisor :
Peter Oftedal
Øvrige medlemmer er ikke på valg:
Styremedlem
: Sylvi Storaas
Styremedlem
: Marit Wikstrøm
Kulturforum
: Inger Birkeland
Folkeuniversitetet:
Eirik Hustvedt
KUF KF
: Siri Vikse
Styret vil legge frem sin innstilling for valg på årsmøtet. Det er anledning til å
fremme forslag på kandidater fra medlemmene. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være styret i hende innen 10. april 2017. Mailadresse:
siri.o.vikse@haugesund.kommune.no
Årsregnskap 2016 vil bli fremlagt på årsmøtet.
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Årsmelding 2016, Senioruniversitetet i Haugesund
Senioruniversitetet er et tilbud til engasjerte mennesker over 60 år, uansett
yrke og utdanning, ved å spre kunnskap, utvikle og skape menneskelig
kontakt.
Det ble holdt åtte foredrag i 2016. Det har vært godt frammøte, mellom 100-150
personer. Som før ble møtene holdt i Vår Frelsers menighetshus. Dette lokalet
fungerer godt til vårt formål. Det har blitt servert kaffe og kringle.
Følgende foredrag ble holdt:
Vår:
Sverre Meling jr «Skipsfarten mellom sjømenn, reder og teknologi; et
fremtidsperspektiv bygget på fortiden»
Christine Hammer, UiB «Fortellinger om mødre, fedre og barn; Sigrid Undsets
svar på debatten om de Casperske barnelover»
Terje Knutsen, UiB «Russland og Ukraina; nasjonalisme og ekstremisme»
Harald Smedal og Halfdan Wiik, Besteforeldrenes klimaaksjon «Hvorfor trenger
vi et grønt skifte i Norge? Hvordan kan den gjennomføres?»
Høst:
Brita Rojahn, UiO «Fredrikke Nilsen fra Tysvær; Henrik Ibsens ukjente muse»
Ole K Moen, UiO «Presidentvalget i USA»
Gunnstein Akselberg, UiB «Dialektar og sosiolektar»
Arnvid Lillehammer, UiS «Det reisande folket; kven var dei, og korleis kan me
vita noko om deira eldre historie?»
Studiesirkler:
Historie/geografi på Haugesund folkebibliotek, hver 14 dag, noen ledige plasser
Litteratur, på Haugesund folkebibliotek, hver 14.dag, noen ledige plasser
Kunsthistorie, på Haugesund folkebibliotek, hver 14.dag, full

Styret
Det har blitt holdt styremøter etter foredragene, styrets arbeid har vært å
arrangere de åtte foredragene. Styret har vært delvis uten sekretær i 2016.
«Kaffekomiteen» har vært leda av Vigdis Horsfjord og medhjelpere, vi ønsker
flere medhjelpere. Styret takker medhjelpere og sponsorer. En spesiell takk til
Haugesund Sparebank som dekker alle våre annonseutgifter. Fra høstsemesteret
har vi hatt Facebookside, det har gitt mange følgere.
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Årskontingenten er 300 kroner, inngangsbilletten for ikkemedlemmer er 50
kroner. Per 31.desember var det 100 betalende medlemmer. Styret har etter
årsmøtet25.april bestått av Trygve Berget, kasserer, Liv Steensnæs, Sylvi
Storaas og Marit Wikstrøm styremedlemmer. Liv Nilsen har fungert som styrets
leder i 2016. Varamedlemmer har vært Kirsten Vold og Sigrid Ihle. Det ble ikke
oppnevnt valgkomite. Revisor Peter Oftedal.
Som før representerer Inger Birkeland Kulturforum, Eirik Hustvedt
Folkeuniversitetet, KUF (Biblioteket) har sekretariatfunksjon.

5500 Haugesund, 14.mars 2017

Marit Wikstrøm(s)

Liv Steensnæs(s)

Trygve Berget(s)

Sylvi Storaas(s)
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Vedlegg:

Vedtekter for Senioruniversitetet i Haugesund
(forslag 2017)
§1 Formål og oppgaver
Senioruniversitetet i Haugesund har som formål å gi kunnskap, utvikling og
sosial kontakt for engasjerte mennesker over 60 år, uansett yrke eller utdanning.
Senioruniversitetet i Haugesund arrangerer månedlige forelesninger. Andre
tilbud kan være studiesirkler og kurs for medlemmer og andre interesserte.
§2 Medlemskap og tilknytning
Personer over 60 år kan bli medlemmer. Senioruniversitetet er tilknyttet
Haugesund kommune gjennom Kulturforum og Kultur- og festivalutvikling, og
har Folkeuniversitetet som samarbeidspartner. Kultur- og festivalutvikling er
sekretariat for senioruniversitetet.
§3 Styresammensetning
Senioruniversitetet i Haugesund har et styre på fire medlemmer og tre
varamedlemmer, disse velges av årsmøtet, styremedlemmene velges for to år,
varamedlemmene for et år. Hvert år er to av styremedlemmene på valg. Leder
blir valgt av årsmøtet, det øvrige styret konstituerer seg selv. Kulturforum,
Kultur- og festivalutvikling og Folkeuniversitetets representanter har møterett og
stemmerett på årsmøtet.
§4 Styrets funksjoner
Styret skal ivareta Senioruniversitetets interesser. Styret legger fram
årsberetning og revidert regnskap til godkjenning av årsmøtet. Alle saker i styret
avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§5 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen 30.april. Årsmøtet behandler styrets
årsberetning, regnskap og budsjett, foretar valg, fastsetter kontingent og avgjør
andre saker som forelegges av styret eller medlemmer. Saker på årsmøtet
avgjøres ved simpelt flertall av de frammøtte. Leder har dobbeltstemme ved lik
fordeling av stemmer. Årsmøtet oppnevner revisor og valgkomite (3medl).
Årsmøteinnkalling, saksliste og sakspapirer skal være medlemmene i hende
minst 14 dager før møtet skal holdes. Saker må være styret i hende tre uker før
årsmøtet
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§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når det forlanges av styret eller 1/3 av
medlemmene, og kan kun behandle de saker som er årsaken til at møtet er
berammet.
§7 Endring av vedtektene
Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av styret eller medlemmer innen
utgangen av februar.
§7 Oppløsning
Senioruniversitetet kan kun oppløses ved beslutning på ekstraordinært årsmøte,
oppløsning må før dette være vedtatt på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Det
ekstraordinære årsmøtet bestemmer anvendelse av Senioruniversitetet i
Haugesund sine midler til allment beste for pensjonistene i Haugesund
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