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Styret har i foreningsåret 2022 bestått av Jens C. Koch, leder, 
Reidar Aars, nestleder, Eva Boman (sekretær), Siri F. 
Skjævesland (kasserer), Helene Hellerud, Arne Sauar og Tom 
B. Schulz. Varamedlemmer: Inger Berit Thorsen og Cille 
Steenfeldt-Foss. Styret har regelmessig holdt styremøter i 
tilknytning til medlemsmøtene hvor fokus har vært arbeidet 
med programmet for de neste semestrene.

Foreningsåret 2022 har vært gjennomført som planlagt med 
12 medlemsmøter, alle avholdt i vårt vanlige møtelokale, 
Store Torungen i Arendal Kultur- og rådhus. Vi har også i 
dette foreningsåret kunnet glede oss over et godt oppmøte  
på møtene som alle er blitt avsluttet med servering av gratis 
kaffe i Kulturhusets vestibyle.

Årets «Ut i det blå»-tur ble som planlagt avviklet i 
vårsemesteret med meget god deltakelse. Turen gikk til NIBIO 
Landvik, Statens sydligste forsøksstasjon på 
landbruksområdet, hvor vi fikk en omfattende redegjørelse 
for virksomheten og ble vist rundt på flere av anleggene.    



Store Torungen fungerer fortsatt godt som møtelokale for vår 
virksomhet. Kulturhusets tekniske stab og øvrige personale 
bidrar til en svært god avvikling av møtene. Spesielt må 
nevnes at høstsemesteret ble avsluttet ved at Kulturhuset på 
årets siste møte spanderte gløgg og pepperkaker som ble 
servert i salen ved runde bord med hvite duker! 

Ved årsskiftet 2022/23 passerte medlemstallet 400. 
Medlemstallet synes å være stigende, idet vi etter årsskiftet 
har fått over 30 nye medlemmer. Kapasiteten i Store 
Torungen gjør at vi kan ta imot alle som ønsker å delta på 
våre møter.

Regnskapet for 2022 viser et driftsresultat på kr. 67.018- mot 
et underskudd på kr. 34.860 for 2021. Overskuddet for 2022 
kommer først og fremst av høyere kontingentbetaling (flere 
nye medlemmer og flere medlemmer som betaler), økt antall 
ikke-medlemmer på møtene, pluss tilskudd (kr. 21.000 i 
moms-kompensasjon). God innsats fra styret resulterte også i 
at flere betalte medlemskontingenten dette året, og vi fikk i 
tillegg slettet medlemmer som hadde sluttet uten å gi 
beskjed.

Som regnskapet viser har vi fortsatt en sunn økonomi. Vi må 
imidlertid peke på at leien av Store Torungen er sterkt 
subsidiert, blant annet gjennom "Kulturhusmillionen" til 
lokale foreninger.  Denne rabatten på leie er avgjørende for 
at vi kan beholde kontingenten på dagens nivå. 
Opprettholdelse av en bærekraftig foreningsøkonomi er det 
viktigste grunnlaget for at vi skal kunne rekruttere 
foredragsholdere av høy kvalitet med interessante og aktuelle 
temaer også i årene fremover.



Tilhørerkapasiteten i Store Torungen tillater at vi har kunnet 
tilby også ikke-medlemmer å være til stede på våre møter 
mot å betale kr. 100.- pr. møte. Regnskapet viser en inntekt 
på kr. 20.000 fra ikke-medlemmer i 2022 mot kr. 2.000 i 2021.
Styret er selvfølgelig glad for at også ikke-medlemmer finner 
våre møter interessante, men mener det er viktig at flest 
mulig blir medlemmer i stedet for å betale pr. møte. Styret vil 
derfor vurdere om betalingen fra ikke-medlemmer bør økes 
med sikte på en bedre balanse mellom kontingenten og 
betalingen pr. møte.

Styret ser frem til et godt og spennende foreningsår i 2023 og 
oppfordrer medlemmene til å følge med på våre 
hjemmesider www.senioruniversitetet-arendal.com hvor  
programmet og annen viktig informasjon til medlemmene blir 
lagt ut.

Arendal, januar 2023

For styret i Senioruniversitetet i Arendal

Jens C. Koch
Styreleder
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