
Pensjonistakademiet Campus Ås 
 

Ås, den 2. februar 2022 

                                                           
 

Til alle medlemmer i Pensjonistakademiet Campus Ås 
 

Det innkalles herved til årsmøte den 9. februar 2022 i Festsalen i Urbygningen 

ca. kl. 13.30 etter foredraget. 
 

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 2021   - vedlegg 1 

6. Regnskap 2021   - vedlegg 2 

7. Kontingent for 2022   - 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 2021 

- Vedlegg 2  Regnskap 2021 

- Vedlegg 3  Kontingent 2022 

- Vedlegg 4 Tidligere innkommet forslag 

- Vedlegg 5  Valg 

 

Vedtektene for Pensjonistakademiet Campus Ås ligger på vår hjemmeside 

(www.pensjonistakademiet.com)   

 

 

 

 

http://www.pensjonistakademiet.com/


Vedlegg 1 

 

Styrets årsmelding for 2021 
 

 

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 bare fire «formelle» styremøter i 2021. Den styreinterne kommunikasjonen via 
e-post var derimot vesentlig mer omfattende enn vanlig. 

Vanligvis består styrearbeidet for langt største delen i å (1) få fram foredragsprogrammet for 
hvert halvår på bakgrunn av innspill fra medlemmene og egne forslag, samt (2) organisere 
utferden i juni. I 2021, som 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 saker som ble diskutert i styret, kan følgende nevnes:  

Behov for arkivering:  

Sekretæren (Anders) arkiverer følgende materiale som sorteres etter disse kriteriene: 

P - program 

 Programmet for foreningen, vår og høst 

 Turer og andre arrangement 
 

S – Styresaker 

 Innkalling og sakspapir til innkallingen 

 Undertegnet referat fra styremøtet 
 

Å – Årsmøtesaker 

 Innkalling og sakspapir med årsmelding og regnskap  

 Undertegnet protokoll fra årsmøtet og gjeldende vedtekter 
 

M - Medlemssaker 

 Alle henvendelser fra våre medlemmer - brev eller e-post - ad drift av 
foreningen 

 Utsendinger til våre medlemmer - e-post eller brev - ikke påminnelser  

 Resultat av brukerundersøkelser 
 

U – utenforstående kontakter 

 Alle brev eller e-poster fra utenforstående organisasjoner eller personer (ikke 
foredragsholdere) 
 



Det ble i tiden fra 30.10.2013 og fram til ultimo september 2021 arkivert 520 saker. 
 

Det lages en egen liste over innmeldinger og utmeldinger (egne faner på Excel-arket) 
som følger medlemslista. Det skal da ikke være behov for at den som går ut av styret, 
må sikre at det som er arkivert på egen PC, blir overført til medlemmer av det nye 
styret. 

  
Årsmøtet ble gjennomført den 2. juni, dvs. sterkt forsinka pga. koronapandemien. 
 

Foredrag   

Det var planlagt 10 foredrag pluss en utferd i første halvår. På grunn av koronapandemien 
ble bare ett foredragsmøte gjennomført, dvs. ved å flytte møtet planlagt til 13. januar til den 
2. juni. Utferden ble avlyst. 

2. juni. Per Edgar Kokkvold: «Boris og brexit».  Møtet ble holdt i kinosalen, Ås Kulturhus.   

Programmet for andre halvår ble gjennomført som planlagt – med ett unntak: Den årvisse 
tilstandsrapporten fra NMBU på årets siste møte måtte avlyses pga. gjeninnførte 
smittevernsbestemmelser.   

1. sept.  Atle Fretheim: «Hva VEIT vi om virkningen av tiltaka mot koronasmitte? 
15. sept.    Ole Moen: «USA etter presidentvalget» 
29. sept.    Brit Salbu: «Thorium som ressurs for kjernekraft i Norge - hva er potensialet og dagens  

situasjon?» 

13. okt. Kari Klanderud: «Norske fjell gror igjen i et varmere klima» 
27. okt. 
10. nov. 
24. nov. 

Sylvi Haldorsen: «Oaser før og nå - om vannressurser i ørkenen»  
Nicolai Tangen: «Oljefondet – etablering, utvikling, aktuelle problemstillinger» 
Knut Einar Rosendahl: «Kan vi vokse oss ut av klimakrisa?»  

Møtet den 1. september ble holdt i Festsalen, Urbygningen, NMBU, mens de øvrige møta i 
andre halvår ble holdt i Auditorium Aastveit, Bioteknologibygningen, NMBU. 

Deltakelsen på møta varierte fra 47 til ca. 110 personer, med et gjennomsnitt på ca. 75.  
 
Medlemskap 
Ved årsskiftet hadde foreningen 263 medlemmer mot 237 for et år sia. 
 
Økonomiske forhold 
Regnskapet legges fram som egen sak (vedl. 2). Det viser at Pensjonistakademiet har gått 
med vel kr 21 000 i underskudd og har en disponibel kapital på opp mot kr 97 000. 
Underskuddet er en konsekvens av at medlemskontingenten for 2021 var kr 0 for dem som 
var medlemmer ved inngangen til året. (Nye medlemmer i løpet av 2021 betalte kr 100.) 
Dette ble vedtatt av årsmøtet 2021 fordi koronasituasjonen medførte reduserte kostnader 
pga. mange avlyste foredrag i 2020, og fordi situasjonen for 2021 var mye den samme; 
Pensjonistakademiet har dessuten god økonomi. Styret viser ellers til sitt forslag til 
medlemskontingent for 2022 (vedl. 3). 
 
 
 

Ås, den 2. februar 2022  
 
 

Kristen Fretheim      Grete Skrede       Anders Heen      Arne Stuanes       Kari Nässelqvist Solberg 
       (sign.)    (sign.)         (sign.)        (sign.)   (sign.) 



Vedlegg 2 

  



Vedlegg 3 
 

Kontingent 2022 

Også ved inngangen til 2022 er det stor usikkerhet knytta til koronasituasjonen og de følgene 

den vil ha for Pensjonistakademiets virksomhet. Styret legger til grunn at det vil bli redusert 

virksomhet også dette året, og fremmer følgende  

  

forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten for Pensjonistakademiet Campus Ås for 2022 fastsettes 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 2022 

Leder:                       Funksjonstid 

John Einar Høsteland              på valg       ett år 

Styremedlemmer:  

Anders Heen    ikke på valg                  ett år til 

Grete Skrede   ikke på valg                                             ett år til 

Hans Blom               på valg                                                      to år 

Ingrid Færgestad Bugge          på valg                                                      to år 

 

Styret konstituerer seg selv. 
 

Revisor: 

Trygve Skjevdal                        tar ikke gjenvalg 

Arne Oddvar Stuanes  på valg                   ett år 

 

Ås, den 25.11.2021 

 
Per Lindstad (sign.)  Marit Rødbotten (sign.)  Ole Hvattum (sign.) 

 

  

Styrets forslag til nytt medlem av valgkomiteen: 

Ole Hvattum    ikke på valg    ett år til 

Per Lindstad   ikke på valg    to år til 

Anne-Marte Tronsmo  på valg     tre år 

  

Valgkomiteen konstituerer seg selv. 


