
 

 

SENIORUNIVERSITET I ARENDAL 

 

Årsmelding for 2020 
Etter valg på årsmøtet 12. februar 2020 har styret bestått av Jens C. 
Koch, styreleder, Ragnhild Nyhus, nestleder (styremedlem valgt som 
nestleder av styret i henhold til vedtektenes § 3), Eva Boman, 
sekretær, Siri Furuholt Skjævesland, kasserer, Helene Hellerud, Lisa 
Langaard og Arne Sauar, styremedlemmer og Tom B. Schulz og Reidar 
Aars varamedlemmer. 

Tilhørerbegrensningene i Store Torungen som følge av Korona-
pandemien medførte at årsmøtet for 2020 med bl.a. valg av styre 
ikke lot seg avvikle innen utgangen av mars som er tidsfristen i 
henhold til vedtektene § 3. Styret har derfor fortsatt i sine verv i 
påvente av at årsmøtet kan avvikles. 

Som i tidligere år hadde styret planlagt å avvikle 12 møter i 2020, 6 i 
vårsemesteret og 6 i høstsemesteret. I tillegg var «Ut i det blå» 
planlagt til 6. mai. Dessverre førte pandemien til at vi måtte avlyse til 
sammen 3 møter samt «Ut i det blå». Styret er imidlertid likevel 
svært fornøyd med at vi lykkes med å avvikle de resterende 9 
medlemsmøtene til tross for begrensningene i antall tillatte tilhørere 
i Store Torungen. Møtene ble av smitteverngrunner kjørt uten den 
tradisjonelle pausen og med stor vekt på smitteverntiltak både i og 
utenfor Store Torungen. Vi er også fornøyde med at alle medlemmer 
som møtte frem til møtene fikk plass og mener at møtene tross alt 
ble gjennomført på en god og sikker måte. Det er ikke rapportert om 
smittetilfeller som følge av deltakelse på våre møter. 



Som kjent gikk vi tilbake til Kulturhuset fra høsten 2020. Etter styrets 
mening har Store Torungen fungert godt som møtelokale og vi ser 
frem til å fortsette vårt gode samarbeide med Kulturhuset. Vi håper 
at vi etter hvert kan gå tilbake til ordningen med pause og servering. 
Det vil bero på smittesituasjonen og at Buen gjenåpnes for 
formiddagsservering. Når det kan skje vet vi jo ikke. 

Styret har regelmessig hatt styremøter i tilslutning til 
medlemsmøtene. Hovedtemaet har vært programmet for de neste 
semestrene. 

Som medlemmene vil ha oppdaget ble våre hjemmesider 
www.senioruniversitetet-arendal.com i 2020 omlagt og oppdatert. 
Dette skjedde ved hjelp av ekstern konsulenthjelp og har resultert i at 
vi nå har fått moderne og gode hjemmesider som etter styrets 
mening presenterer Senioruniversitetet og vår virksomhet på en 
tiltalende og hensiktsmessig måte. Særlig viktig er det at 
hjemmesidene tjener som informasjonsplattform og  
kommunikasjonskanal mellom medlemmene og styret og også i 
forhold til publikum for øvrig. Det er styrets håp at hjemmesidene blir 
besøkt og brukt i så stor grad som mulig både av medlemmene og 
andre interesserte. 

Vi hadde pr. 31.12.2020 419 medlemmer. Medlemstallet har således 
holdt seg stabilt. Kapasiteten i Store Torungen gjør at det ikke er 
behov for å gjeninnføre ordningen med venteliste. 

Regnskapet for 2020 ble gjort opp med et overskudd i overkant av kr. 
5.000.- Innestående i bank pr. 31.12.2020 var kr. 269.913.22. 

 

Arendal i september 2021                                                                           
For styret i Senioruniversitetet i Arendal 

Jens C. Koch                                                                                                         
styreleder 


