
 SENIORUNIVERSITETET I ARENDAL 
Årsmelding for 2021 

Ved årsskiftet 2021/22 bestod styret av Jens C. Koch, styreleder, 
styremedlemmene Siri Furuholt Skjævesland (kasserer), Eva Boman 
(sekretær), Helene Hellerud, Arne Sauar og Tom B. Schulz og 
varamedlemmene Reidar Aars og Inger Berit Thorsen. Som følge av 
vår kjære nestleder Ragnhild Nyhus sin bortgang 6. november 2021 
sto i tillegg en styreplass ubesatt. 

Også 2021 var et år sterkt preget av Korona-pandemien. Til tross for 
dette klarte vi å avvikle 10 av 12 oppsatte møter (et møte med annen 
foredragsholder enn planlagt) med god deltakelse hensett til de 
varierende begrensningene i antall tillatte tilhørere i Store Torungen. 
Den planlagte «Ut i det blå-tur» våren 2021 måtte dessverre utgå. 
Nærmere opplysninger om foredrag og foredragsholdere framgår av 
våre oppgraderte nettsider www.senioruniversitetet-arendal.com 
som medlemmene sterkt oppfordres til å besøke. 

Vi har i 2021 fortsatt vårt gode samarbeide med Kulturhuset og 
mener at Store Torungen fungerer godt som møtelokale for vår 
virksomhet. Kapasiteten gjør at vi kan tilby medlemskap til alle som 
ønsker det og samarbeidet med Kulturhusets tekniske stab og øvrige 
personale bidrar til en svært tilfredsstillende avvikling av møtene sett 
fra styrets ståsted. 

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



Når det gjelder antall medlemmer så hadde vi ved årets utgang 
mellom 300 og 400 aktive medlemmer. Etter årsskiftet har vi fått 30 
nye medlemmer. Dette viser at medlemstallet fortsatt er stigende, 
noe styret er svært tilfreds med. Det er imidlertid viktig at 
medlemmene er påpasselige med å betale årsavgiften, helst innen 
den fastsatte frist som er utløpet av januar hvert år. Som alle andre 
frivillige organisasjoner er Senioruniversitetet avhengig av en stabil 
og bærekraftig økonomi for å kunne oppfylle medlemmenes 
berettigete forventning til interessante og aktuelle foredrag med 
dyktige foredragsholdere! 

Regnskapet for 2021 er avsluttet med et underskudd på kr. 34.860 
mot et overskudd på kr. 5.000 forrige år. Styret er selvfølgelig ikke 
tilfreds med dette resultatet som antas først og fremst å skyldes 
usikkerhet om gjennomføring av møter under Korona-pandemien og 
derav følgende manglende innbetaling av kontingent. Styret regner 
med at dette vil bedre seg i 2022 og peker på at det nå er mulig å 
betale kontingenten med Vipps!   Utover dette anser styret at vi 
fortsatt har en tilfredsstillende økonomi. Ved årets utgang var 
innestående i bank kr. 235.052. 

Som i 2020 ble møtene i 2021 gjennomført uten pause, men med 
gratis kaffe ved inngangen, noe som styret oppfatter ble godt mottatt 
under de rådende forhold. Styret vurderer løpende hvordan 
medlemsmøtene kan avvikles på en best mulig måte under de til 
enhver tid gjeldende vilkår for våre møter i Kulturhuset. 
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For styret i Senioruniversitetet i Arendal 
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