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ÅRSMØTE 2019

SAK 1 KONSTITUERING

 Valg av møteleder forslag: Ingrid BRATTSET
 Valg av referent forslag: Knut GRØHOLT
 Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll

 X
 X

 Godkjenning av innkalling

SAK 2 ÅRSMELDING 

Initiativ, stiftelse og medlemskap.
Ideen om å etablere et senioruniversitet på Fornebu ble lansert av Tove Kvil og Ingrid Brattset 
høsten 2018. Kvil har ledet et interimstyre med Berit Grøholt, Håvard Narum og Kirsti Skullerud 
som øvrige medlemmer. Dette styret hadde sitt første møte 17/10 2018.

Styret har i alt har hatt syv møter, hvorav tre i 2018 og fire i 2019. Fornebu senioruniversitet (FSU) 
ble formelt stiftet 9. januar 2019. Da ble vedtekter fastsatt, og registrering i Brønnøysundregisteret 
foretatt (organisasjonsnummer 922103739). Deretter kunne medlemsvervingen begynne. Interessen 
viste seg å være meget stor. Pr. 1/4 hadde FSU 157 medlemmer og 56 på venteliste.

Nettsted, e-post, bankkonto, vipps og Facebook

I samarbeid med den ikke-kommersielle nettportalen for senioruniversiteter u3a.no har FSU 
opprettet et nettsted med adressen u3a.fsu.no.Siden administreres av Berit Grøholt.
E-postadresse er fsuniversitetet@gmail.com. 

Bankkonto er 1506.20.26658 og vipps-adresse 553438. 

FSU har opprettet en egen Facebookside, som administreres av Kirsti Skullerud.  

Medlemsmøter
Ifølge vedtektene (§2) har FSU som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom 
plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden. Interimstyret bestemte tidlig at FSU skal holde ett 
møte i måneden – som hovedregel annen tirsdag.

Det første plenumsmøtet ble holdt på Fornebupiloten 13. desember – altså fire uker før FSU formelt
var etablert. Historikeren Jørgen Sveen Hamre kåserte under tittelen «Julas historiske røtter» med 
undertittel «Da Jesus tok over bursdagen til sola». Barn fra Nansenparkens barnehage sang iført 
Lucia-drakter.

FSU fikk en knallstart på vårt første ordinære foredragsmøte, med redaktør Harald Stanghelle 15. 
januar. Over 200 personer møtte opp på biblioteket på Fornebu S for å høre Stanghelle snakke om 
"Den politiske situasjon". Foredraget ble holdt like før den endelige avklaringen av 
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regjeringsutvidelsen, og gjennomgangstemaet var hvor lite forutsigbar norsk politikk har vært de 
siste årene.

12. februar snakket forsker Henrik Syse under tittelen «Verdier i en brytningstid» Dette møtet ble 
holdt i et lokale ved Kaffebrenneriet på Fornebu S. Igjen var det fullt hus, men det var dessverre 
nødvendig å avvise noen av dem som møtte opp. Til gjengjeld sto det mange på gangen utenfor 
lokalet og fulgte med. Syse sa etterpå at det var fint å forelese med tilhørere som stilte seg opp 
utenfor: Han følte seg som Sokrates på Torget.

12. mars møtte ca. 100 medlemmer og andre interesserte i det samme lokalet på Fornebu S for å 
høre Iben Sandemose kåsere under tittelen «I skyggen av Jante». Janteloven med 
«formålsparagrafen» «Du skal ikke tro at du er noe» ble i sin tid formulert av hennes bestefar, den 
dansk-norske forfatteren Aksel Sandemose. Iben Sandemoses kåseri var rørende, humoristisk og til 
tider frekt. Hun fremkalte både latter og tårer i en engasjert forsamling.

Møtelokale
FSU har ennå ikke funnet et permanent tilfredsstillende møtelokale innenfor våre økonomiske 
rammer. Dette vil bli en viktig oppgave for det nyvalgte styret.

Samarbeidspartnere
FSU har etablert et nært samarbeid med Fornebupiloten v/daglig leder Ingrid Brattset og Fornebu S.
Begge har stilt lokaler til disposisjon for våre møter kostnadsfritt.

Forslag til vedtak: Årsmelding 2019 vedtas

SAK 3 Behandle aktivitetsregnskap med revisors rapport

I tråd med FSUs vedtekter skal årsmøtet behandle aktivitetsregnskap med revisors rapport. 
Siden FSU ble stiftet først 9. januar 2019, vil 2019 være første regnskapsår.
Dermed foreligger det ikke noe regnskap for 2018 med revisorrapport.

Forslag til vedtak: SAK 3 utgår.
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SAK 4 Vedta budsjett med fastsettelse av kontingent

BUDSJETT 2019

INN UT MERKNADER

Kontingent:
200 medlemmer à 400

80.000 150 medlemmer pr dato, men forventer økning 
med et større lokale. Det er stor interesse for 
FSU så et medlemstall på 200 er realistisk.
Årskontingent 400 (2019) / 200 (høsten 2019)

Inngangsbilletter à 100 for 
ikke-medlemmer

10.000 Hittil har bare en brøkdel av 
ikke-medlemmene betalt 100kr. Dette er både 
overaskene og beklagelig. 
Nye rutiner må innføres.

FORNEBUPILOTEN / 
Bærum kommune

20.000

Honorar til 
foredragsholdere

40.000

Kontorutstyr / Rekvisita 20.000

Bevertning 10.000

Lokalleie 20.000 Avhengig av tilgjengelig lokale som Fornebu S 
stiller til rådighet, kan det bli aktuelt å leie lokale
ved spesielle anledninger. Markedsprisene er 
høye, og en kostnad på rundt 8.000kr pr møte er 
sannsynlig.

SUM 110.000 90.000

BUFFER 20.000

TOTALSUM 110.000 110.000

Forslag til vedtak: Budsjett 2019 vedtas med kontingentene 400 (2019) og 
200 (høsten 2019).

SAK 5 INNKOMNE SAKER

Ingen saker er mottatt fra medlemmene. Styret har heller ingen saker å fremme.

Forslag til vedtak: SAK 5 utgår.

SAK 6 VALG (Styrets innstilling legges frem i møtet)
 leder
 4 styremedlemmer
 2 varamedlemmer
 revisor
 valgkomité 
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