Pensjonistakademiet Campus Ås
Ås, den 17. februar 2021

Til alle medlemmer i Pensjonistakademiet Campus Ås
Årsmøtet planlagt til den 24. februar 2021 må utsettes pga. koronarestriksjonene; styret
vil komme tilbake med ny innkalling så snart pandemisituasjonen tillater det. Styret finner
det imidlertid riktig å sende ut saksdokumentasjonen til årsmøtet slik vedtektene
forutsetter, dvs. allerede nå i februar; se nedenstående.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Fastsetting av antall frammøtte stemmeberettigede personer
5. Årsmelding 2020
- vedlegg 1
6. Regnskap 2020
- vedlegg 2
7. Kontingent for 2021
- vedlegg 3
8. Tidligere innkommet forslag
- vedlegg 4
9. Valg
- vedlegg 5
a. Styreleder for 1 år
b. 2 styremedlemmer for 2 år
c. Valgkomite, 1 medlem for 3 år
d. Revisor for 1 år
Vel møtt til årsmøtet i Pensjonistakademiet Campus Ås!
Hilsen
Kristen Fretheim (sign.)
styreleder
Vedlegg:
- Vedlegg 1 Årsmelding 2020
- Vedlegg 2 Regnskap 2020
- Vedlegg 3 Kontingent 2021
- Vedlegg 4 Tidligere innkommet forslag
- Vedlegg 5 Valg
Vedtektene for Pensjonistakademiet Campus Ås ligger på vår hjemmeside
(www.pensjonistakademiet.com)

Vedlegg 1

Styrets årsmelding for 2020
Styret
Styret har siste året bestått av:
- Kristen Fretheim, styreleder
- Grete Skrede, nestleder
- Anders Heen, sekretær
- Arne Stuanes, kasserer
- Kari Nässelqvist Solberg, styremedlem
Arbeidet i styret
Det ble holdt ti styremøter i 2020.
Vanligvis består styrearbeidet for langt største delen i å få fram foredragsprogrammet for
året på bakgrunn av innspill fra medlemmene og egne forslag, samt organisere utferden i
juni. I 2020 måtte styret også forholde seg til skiftende regelverk for smittevern og – som
følge av disse – avlyse planlagte foredragsmøter, jf. nedenstående oversikt. Blant andre
styrevedtak kan følgende nevnes:
Godtgjøring til foredragsholderne [Beløpene hadde ikke vært justert på mange år]:
 Foredragsholdere som holder foredrag i kraft av sin stilling: Reisegodtgjøring +
vin(/ost).
 Andre foredragsholdere utenfra: Reisegodtgjøring + kr 4 000 + vin(/ost).
 Foredragsholdere fra lokalmiljøet og pensjonister (dvs. > 67 år): Vin(/ost) + kr 1500.
Vi ordlegger oss slik at de forespurte foredragsholderne forstår at det er mulig å be om
høyere honorar, f.eks.: Dersom du synes dette er i magreste laget, ber vi om et innspill.
Årsmøtet ble gjennomført den 19. februar.
Foredrag
Det var planlagt 11 foredrag pluss en utferd i første halvår; på grunn av koronapandemien
ble bare de fem første foredraga gjennomført:
8. jan.
Nils Morten Udgaard: «Russlands utvikling etter kommunismens fall - en mer
eller mindre forutsigbar nabo»
22. jan.
Sigrid Hjørnegård: «Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon?»
5. feb.
Johannes Bergh: «Populisme, fragmentering og polarisering i norsk politikk»
19. feb.
Åsmund Bjørnstad: «Kornproduksjon i et endret klima»
4. mars
Arild Angelsen: «Regnskogen – en urørlig ressurs?»

Oppstarten i 2. halvår ble utsatt til 7. oktober, med en plan om å gjennomføre seks foredrag
inkludert den årvisse tilstandsrapporten fra NMBU på årets siste møte. I lys av smittefaren
måtte styret også nå vedta avlysinger; følgende tre møter ble holdt:
7. okt.
Kristin Clemet: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?»
21. okt.
Aasmund Bunkholt: «Fra to-mannsboliger til verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på drøye
15 år – hva skjedde?»
4. nov.
Arve Iversen: «Fra forskning til bedrift – om oppstart og overlevelse fram mot regulær drift»
Deltakelsen på møta varierte fra 47 til 118 personer, med et gjennomsnitt på 81.
Møta i 1. halvår var i auditoriet i Sørhellingabygget; i 2. halvår fikk vi låne Aastveit
auditorium i Bioteknologibygget.
Medlemskap
Ved årsskiftet hadde foreningen 237 medlemmer mot 249 for et år sia.
Økonomiske forhold
Regnskapet legges fram som egen sak. Det viser at Pensjonistakademiet har gått med vel
kr 24 000 i overskudd og har en disponibel kapital på nær kr 118 000. Overskuddet må sees i
lys av at koronapandemien gjorde det nødvendig å avlyse mange av de planlagte foredraga;
kostnadene gikk dermed ned. Styret viser i denne forbindelse til sitt forslag til
medlemskontingent for 2021 (vedl. 3).

Ås, den 16. februar 2021

Kristen Fretheim
(sign.)

Grete Skrede
(sign.)

Anders Heen
(sign.)

Arne Stuanes
(sign.)

Kari Nässelqvist Solberg
(sign.)

Vedlegg 2

Resultatregnskap 1.1.2020–31.12.2020
Inntekter
46 600,00
250

Utgifter
Netto
Kontingent
400 46 200,00
Medlemsmøter
330
-80
Honorar og reisekostnader
18 900,00 -18 900,00 1)
Utferd
0
0
0
Administrasjon diverse
122,4
3 326,51 -3 204,11
SUM
46 972,40
22 956,51 24 015,89
Overskudd overført egenkapitalen
24 015,89
SUM
46 972,40
46 972,40
Note 1. Inkluderer betaling foredrag av Ole Moen i mars 2021 – kr 7500

Balanse pr. 31. desember 2020
Eiendeler
Askim & Spydeberg Sparebank
SUM

117 680,86
117 680,86

Egenkapital
Saldo bank 1.1.2020
Årets resultat, overskudd
SUM, saldo bank 31.12.2020

93 664,97
24 015,89
117 680,86

Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Torbjørn Okstad (sign.)

Vedlegg 3

Kontingent 2021
Som nevnt i årsmeldinga (se vedl. 1) ble kostnadene til Pensjonistakademiet sterkt redusert i
koronaåret 2020. I og med at inntektene i hovedsak var de samme (= medlemskontingent),
ble det et stort overskudd som brakte den disponible kapitalen opp i 117 681 kr. Dette er et
høgere beløp enn det styret ser som nødvendig og naturlig.
Ved vurdering av kontingenten for 2021 skjeler styret også til at det fortsatt er usikkert hvor
mange foredragsmøter vi vil få anledning til å gjennomføre i år. Med fire møter allerede
avlyst ligger kostnadene an til å bli vesentlig lågere enn i et «normalår».
Styret anser det derfor som både rimelig og forsvarlig at kontingenten for våre medlemmer
pr. 1.1.21 settes til kr 0 for 2021. Vi ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig at nye
medlemmer skal kunne komme med helt gratis. For å sikre et visst minimum av seriøsitet
hos nye medlemmer, og en vilje til å bidra til fellesskapet, fremmer vi derfor følgende
forslag til vedtak:
Kontingenten for Pensjonistakademiet Campus Ås fastsettes til kr 0 for dem som var
medlemmer pr. 1.1.2021. For medlemmer som kommer til i løpet av året, fastsettes
kontingenten til kr 100.

Vedlegg 4

Foreningens program og virksomhet
På årsmøtet 13.2.2019 ble følgende forslag vedtatt:
Foreningens program og virksomhet skal på framtidige årsmøter drøftes på grunnlag av
avgitt årsmelding og regnskap, innspill fra medlemmene samt det programmet som
foreligger for første halvår.
Møtelederen vil på dette punkt under årsmøtet åpne for slik drøfting.

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 2021
Leder:

Funksjonstid

Kristen Fretheim

på valg – tar gjenvalg

ett år

Anders Heen

på valg – tar gjenvalg

to år

Grete Skrede

på valg – tar gjenvalg

to år

Arne Stuanes

ikke på valg

Kari Nässelqvist Solberg

ikke på valg

Styremedlemmer:

Styret konstituerer seg selv.

Revisor
Torbjørn Okstad

på valg – tar ikke gjenvalg

Trygve Skjevdal

foreslås som ny

ett år

Ås, den 8. januar 2021

Per Lindstad (sign.)

Marit Rødbotten (sign.)

Ole Hvattum (sign.)

leder

Styrets forslag til nytt medlem av valgkomiteen:
Per Lindstad

på valg – tar gjenvalg

Ole Hvattum

Ikke på valg

Marit Rødbotten

Ikke på valg

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

tre år

