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Ås, den 6. februar 2020 

                                                           

 

Til alle medlemmer i Pensjonistakademiet Campus Ås 

 

 

 

Det innkalles herved til årsmøte den 19. februar 2020 i Sørhellingabygget  

ca. kl. 13.30 (etter foredraget), før vi spiser. 
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Vel møtt til årsmøtet i Pensjonistakademiet Campus Ås 

 

Hilsen 

Kristen Fretheim 

(sign.) 

 

styreleder 
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(www.pensjonistakademiet.com)  

http://www.pensjonistakademiet.com/


 

Vedlegg 1 

 

 

Styrets årsmelding for 2019 
 

 

Styret 

Styret har siste året bestått av: 

- Kristen Fretheim, styreleder 

- Wenche Røste Martinsen, nestleder 

- Anders Heen, sekretær 

- Arne Stuanes, kasserer 

- Grete Skrede, styremedlem 

 

Arbeidet i styret 

Det ble holdt ni styremøter i 2019. Arbeidet forløp på veletablert måte. 

Styrearbeidet består i all hovedsak i å få fram foredragsprogrammet for året på bakgrunn av 
innspill fra medlemmene og egne forslag, samt organisere utferden i juni (se nedenfor). 
Blant andre saker kan følgende nevnes:  

Styret har fulgt opp følgende passus i protokollen fra årsmøtet den 13.2.19: Terje Alfnes 
mente at NMBU burde få en takk for at vi får benytte møtelokaler gratis til våre møter. 
Utdrag av referatet fra styremøtet den 13.3.: Kristen har hatt et møte med Sjur Baardsen, 
dekan for Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, og uttrykt en hjertelig takk fra 
Pensjonistakademiet for vår bruk av auditoriet i Sørhellingabygget. Baardsen syntes det var 
hyggelig å høre at Pensjonistakademiet finner seg så godt til rette i bygget og hadde ingen 
innvendinger mot vår bruk av auditoriet annenhver onsdag. 

Styret har også vurdert utarbeidelsen av foredragsprogrammene, jf. utdrag av referatet fra 
styremøtet den 23.9.: Vi drøftet også forslaget om å holde tittelen for ett møte åpent for å 
ha muligheten til å kunne velge et tidsaktuelt tema når tiden nærmet seg. Det var enighet 
om ikke å gjøre det da det kan bli vanskelig å finne en god foredragsholder når det er kort tid 
til møtet. 
 

Årsmøtet ble gjennomført den 13. februar. 
 
 
Foredrag   

Det ble holdt 10 foredrag pluss en utferd i første halvår: 
16. jan. Lisbeth Gederaas: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for 

kulturlandskap og utmark?»   
30. jan. Gunnar Gundersen: «Sau, hjortevilt og ulv i distrikts-Norge» 
13. feb. Christian Anton Smedshaug: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet»                                    



27. feb. Hilde Mellegård: «Genredigering i fremtidens matproduksjon – muligheter og 
utfordringer». 

13. mars Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» 
27. mars  Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om».   
10. april  Helene Uri: «Ord på vei inn - ord på vei ut!» 
24. april Pål Sindre Svae: «Villsvin i norsk natur – forvaltning eller utryddelse?» 
8. mai Liv Finstad: Hva skal vi med politiet?» 
22.mai Catharina Nes: «"Kunstig intelligens" - kan utviklinga (også) gå i retning av "digitalt 

diktatur"»? 
5. juni Utferd til Nesodden (Sunnaas sykehus og Nesodden kirke). 
 
 

I andre halvår ble det holdt åtte foredrag, inkludert den årvisse tilstandsrapporten fra NMBU 

på årets siste møte: 

4. sept. Alf Bjørseth: «Verdens energiforsyning – sannsynlig utvikling i de nærmeste tiåra» 
18. sept.   Knut Bjørlykke: «Forbruk og produksjon (gruvedrift) av de geologiske metallressurser – 

utfordringer for miljøet globalt og lokalt» 
2. okt. Ragnhild Halvorsen: «Uvanlige matreaksjoner – allergi, intoleranse eller noe helt annet?» 
16. okt.    Sissel Beate Rønning: «Kunstig kjøtt - den lange vegen fra lab til fabrikk» 
30. okt. Bente Hagem: «Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge?» 
13. nov.    Kjell Stenstadvold: «Har USA grunn til å bekymre seg for Kina? Om Kinas økonomiske og 

industrielle utvikling»   
27. nov. Siri Granum Carson: «Fremtiden vår ligger i havet»  
11. des.    Rektor Sjur Baardsen: «Tilstandsrapport fra NMBU» 

  Tradisjonen tro spanderte NMBU lunsjen ved julemøtet. 

Deltakelsen på møtene varierte fra 66 til 113 personer, med et gjennomsnitt på 84.  

Alle møtene var i auditoriet i Sørhellingabygget, unntatt julemøtet med NMBU (i 

Vitenparkens lokaler). 

 

Medlemskap 

Ved årsskiftet hadde foreningen 249 medlemmer. Vi fikk 42 innmeldinger, og det var 9 som 

gikk ut. 

 

Økonomiske forhold 

Regnskapet legges fram som egen sak. Det viser at Pensjonistakademiet har gått med  

kr 1 651,29 i overskudd og har en disponibel kapital på kr 93664,97. Dette viser en god balanse 

mellom innkommet medlemskontingent og utgifter. 

 

 

Ås, den 30. januar 2020 

 

 

Kristen Fretheim      Wenche Røste Martinsen       Anders Heen      Arne Stuanes       Grete Skrede 

       (sign.)   (sign.)      (sign.)       (sign.)  (sign.) 



Vedlegg 2 

 
 

Resultatregnskap 1/1-2019 -  31/12-2019   

          

  
    

Inntekter               Utgifter                     Netto 

Kontingent 50800,00  2 000,00 48800,00 

Medlemsmøter 2 000,00  651,81 1348,19 

Honorar og reisekostnader    41 101,10 -41101,10 

Utferd 24 000,00  27430,00 -3430,00 

Administrasjon, diverse 106,58   4 072,38 -3965,80 

SUM 76 906,58  75 255,29 1 651,29 

Overskudd overført egenkapitalen     1 651,29   

SUM 76 906,58   76 906,58   

     

     

Balanse pr 31. desember 2019    

         
Eiendeler         

Askim & Spydeberg Sparebank     93664,97   

SUM     93664,97   

       

       

Egenkapital         

Saldo bank 1.1.2019    92013,68   

Årets resultat, overskudd    1651,29   

SUM, saldo bank 31.12.2019     93664,97   

 

  Regnskapet er revidert og funnet i orden            

      18.01.2020 

 

              Torbjørn Okstad 

                     (sign.) 

 

Vedlegg 3 

Kontingent 2020 

Styret mener at foreningen har god økonomi. Vi har ikke hatt utgifter til møtelokaler eller 
servering i det siste året (ut over lunsj til enkelte foredragsholdere, og lunsj til styret når vi 
har styremøte). Regnskaper viser at det var god balanse mellom utgifter og inntekter i 2019. 
Vi mener derfor at kontingenten bør forbli på kr 200 for 2020. Styrets budsjett for 2020 
legges fram i møtet som ytterligere underlag for kontingentfastsettelsen. Vi viser også til 
etterfølgende notat (vedlegg 4). 
 
Forslag til vedtak: 
Kontingenten for Pensjonistakademiet Campus Ås endres ikke og forblir kr 200 for hvert 
medlemskap i 2020.  
  



Vedlegg 4 

 

Notat – foreningens egenkapital 

Dette notatet legges fram med bakgrunn i vedtaket på Pensjonistakademiets årsmøte den 
13.2.19: Styret skal på neste årsmøte legge fram sitt syn på hvor stor egenkapitalen bør 
være.  

Vedtektene gir ingen føringer mht. størrelsen på egenkapitalen. Etter styrets oppfatning er 
det derfor to skjønnsmessige vurderinger som bør legges til grunn når det gjelder 
foreningens egenkapital:  

1. Er medlemmene komfortable med den nåværende størrelsen på egenkapitalen? 
2. Er styret komfortabelt med størrelsen på egenkapitalen? 

Til pkt. 1: 
Det foreligger ingen eksplisitt undersøkelse av medlemmenes syn på størrelsen på 
egenkapitalen. Styret konstaterer imidlertid at hvert årsmøte behandler regnskapet – der 
egenkapitalen framgår – og vedtar kontingenten for det aktuelle året. Medlemmene har 
dermed full anledning til å påvirke egenkapitalen ved å vedta reduksjon av kontingenten. Og 
denne «mekanismen» har fungert i praksis: På årsmøtet i 2015 ble kontingenten redusert fra 
kr 350 til kr 300 og i 2016 videre ned til kr 200. Etter det er kontingenten ikke blitt redusert, 
(men er blitt grovt regna 10 % mindre verdt pga. inflasjonen).  

Det er styrets inntrykk at medlemmene er komfortable med den nåværende størrelsen på 
kontingenten, dvs. kr. 200. 

Til pkt. 2: 
I likhet med ethvert styre konstaterer vi at god økonomi gir frihet og ro til å bruke kreftene 
på å følge opp foreningens formål (slik dette er definert i vedtektenes § 2). Mer spesifikt 
innebærer dette at styret kan velge innen et større utvalg av aktuelle foredragsholdere fordi 
størrelsen på honoraret ikke oppleves som ei tvangstrøye. (Men vi går ikke amok: En 
foredragsholder antyda kr 35 000 for et foredrag; det droppa vi.) Med god økonomi kan 
styret også tillate seg å kalkulere med mindre sikkerhetsmargin, eventuelt ei (meget) 
beskjeden subsidiering, av den årlige utferden. Kort sagt: Styret er komfortabelt med den 
nåværende størrelsen på egenkapitalen.  

Konklusjon 
I lys av ovenstående anser styret den nåværende størrelsen på egenkapitalen, ≈ kr 93 660, 
å representere et – i vid forstand – «riktig nivå». Styret ville neppe bli vesentlig mindre 
komfortabelt med halvparten så stor egenkapital, men kr 46 830 tilsvarer bare honoraret til 
4-6 «dyre» foredragsholdere – eller inntektstapet over en fireårsperiode av å redusere 
medlemskontingenten til 150 kr. Etter styrets skjønn er det derfor ingen grunn til å overveie 
tiltak med formål, eller konsekvens, å redusere størrelsen på egenkapitalen. 

 
 

  



Vedlegg 5 
 

Valg  

I henhold til vedtektene skal det velges styreleder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år og 
revisor for 1 år. Videre står det at valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med funksjonstid 3 år 
etter forslag på medlemmer fra styret. Ordinært er ett medlem på valg hvert år. 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet for 2020 

Leder:           Funksjonstid 

Kristen Fretheim   på valg – tar gjenvalg   ett år 

Styremedlemmer:  

Anders Heen    ikke på valg   

Grete Skrede   ikke på valg   

Arne Stuanes   på valg – tar gjenvalg   to år 

Wenche Røste Martinsen på valg – tar ikke gjenvalg 

Kari Nässelqvist Solberg foreslås som ny   to år 

 

Styret konstituerer seg selv. 

 

Revisor 

Torbjørn Okstad  på valg – tar gjenvalg   ett år 

 

Ås, den 8. januar 2020 

Erling Vindenes (sign.) Kari Nässelqvist Solberg (sign.)  Per Lindstad (sign.) 
       Leder 
 

 

Styrets forslag til nye medlemmer av valgkomiteen: 

      
Erling Vindenes  på valg – tar ikke gjenvalg 

Ole Hvattum    foreslås som ny    tre år 

Kari Nässelqvist Solberg foreslås som nytt styremedlem 

Marit Rødbotten  foreslås som ny    to år 

Per Lindstad   ikke på valg 

 

Valgkomiteen konstituerer seg selv. 


