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ÅRSMØTE 2021 
 
 
Kjære medlem 
 
FSUs årsmøte 2021 ble varslet på www.fsuni.no tirsdag 23. februar og avholdes innen 
30.4 kl 12.00. Grunnet korona-pandemien, og dermed vedtatte nasjonale retningslinjer, er 
vi også i år nødt til å arrangere vårt årsmøte digitalt.  
 
Ifølge gjeldende vedtekter (vedtatt 21.04.2020), skal årsmøtet innkalles med minst 4 ukers 
varsel, direkte til hvert enkelt medlem og/eller ved kunngjøring på FSUs hjemmeside.   
 
Følgende datoer viser årets fremdrift: 
 
23.2 Varsel om årsmøte 30.4 på FSUs nettside. 5.3 Varsel sendt i e-post 
 
22.3 Innkalling til ÅRSMØTE 2021 publisert på fsuni.no og sendt til medlemmene på e-

post. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet ble satt til 6. april. 
 
6.4 Frist for å melde inn saker til årsmøtet. 
 
20.4 Fullstendig saksliste tilgjengelig på www,fsuni.no og sendt på e-post med  

lenke til en elektronisk stemmeseddel som telles opp elektronisk. 
 

20.4-30.4 Stemmeperiode starter tirsdag 20.4 med siste frist fredag 30.4 kl. 12.00 

 
30.4 ÅRSMØTET avsluttes kl 12.00 – Siste frist for å fylle ut stemmeseddelen  

tilgjengelig via «Min side» og sende inn!   
 
7.5  Godkjent protokoll publiseres på vår nettside og sendes hver enkelt i e-post 
 
  

http://www.fsuni.no/
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Saksliste 
 

(1)  Godkjenning av innkalling *) 
(2)  Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under  
      årsmøteprotokollen **) 
(3)  Årsmelding 2020 
(4)  Aktivitetsregnskap 2020 med revisors rapport 
(5)  Budsjett 2021 
(6)  Innkomne forslag 

a) Endring av vedtekter 
(7)  Valg  

a) Leder for 2 år 
b) 2 styremedlemmer for 2 år 
c) 2 styremedlemmer for 1 år 
d) 2 varamedlemmer 
➢ 1. vara for 1 år 
➢ 2. vara for 1 år 

e) Revisor for 2 år 
f) Valgkomité for 2 år 

 
 
*)   Varsel om årsmøte, innkalling og utsendelse av alle saksdokumenter til årsmøtet er 
foretatt i tråd med gjeldene vedtekter (se side 1). Årsmøtet er elektronisk. Innkallingen 
anses dermed som godkjent. 
**)  Grunnet elektronisk avvikling av dette årsmøtet, utgår denne saken i sin ordinære form. 
Se forsiden for de prosedyrene som må følges denne gangen. «Ordstyrer» blir vårt 
elektroniske datasystem. Referent og tellekorps blir erstattet av datasystemet vårt. Styret 
vil utforme protokollen basert på innkomne data. Protokollen blir sendt medlemmene 
elektronisk. 
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SAK 3  ÅRSMELDING 2020 
FSUs virksomhet i 2020 ble, som for alle frivillige organisasjoners vedkommende, sterkt 
preget av koronapandemien.  Etter at Norge stengte ned 12. mars, ble all møteaktivitet 
utsatt i et halvt år, og det ble ikke arrangert studieturer i 2020. Høstens møter ble avviklet 
innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende smittevernregler, noe som blant annet førte 
til at flere medlemmer måtte avvises ved inngangen.  I november og desember måtte igjen 
alle planlagte arrangementer utsettes. 
Medlemskap 
Pr. 31/12 2020 hadde FSU 311 medlemmer og 78 på venteliste. 
Årsmøte 2020 
Årsmøtet ble holdt digitalt pga koronarestriksjonene. 75 medlemmer deltok. Kontingenten 
for 2021 ble fastsatt til kr. 500. Leder og to varamedlemmer var på valg. Tove Kvil ble 
gjenvalgt som leder. Aage Enghaug og Harald Bache-Wiig ble valgt som varamedlemmer. 
Øvrige styremedlemmer var ikke på valg. 
Styret 
Styret har hatt 11 møter. Fordi flere medlemsmøter måtte utsettes, besluttet styret at disse 
møtene som hovedregel skal holdes to ganger i måneden i stedet for en gang, slik praksis 
var i 2019. To møter i måneden vil bli videreført så snart koronasituasjonen åpner for 
møtevirksomhet igjen. Økende møtehyppighet skyldes det stigende antall medlemmer og 
at FSU nå disponerer et større lokale fast på tirsdager.   
Medlemsmøter 
➢ 14/1: Jørn Simen Øverli og Holger Gulbrandsen: Prøysen i nytt lys. 

➢ 10/3: Bente Kalsnes: Falske nyheter 

➢ 8/9: Hilde Henriksen Waage: Hvorfor alt gikk så galt i Midtøsten. 

➢ 22/9: Hans Kristian Lingsom: Fornebu – konfliktfylt byutvikling 

➢ 6/10: Anja Røyne; Menneskets grunnstoffer 

➢ 13/10: Knut Vollebæk: Norge sett utenfra 

➢ 27/10: Tove Bjørgaas: USA – en uke før presidentvalget. 

Alle høstens forelesninger er tatt opp på video og er tilgjengelig for medlemmene på FSUs 
nettside. 
Uttalelser 
Styret har avgitt uttalelser til Bærum kommune om midlertidig bruk av tomten ved Fornebu 
S og planprogrammet for Fornebu Sør. Dokumentene er tilgjengelige på vår nettside 
(https://www.fsuni.no/om-fsu/uttalelser/). 
Møtelokale 
Fra og med september har FSUs medlemsmøter vært avholdt i Fornebupilotens nye lokale 
på Fornebu S. Dette lokalet kan i normale tider romme minst 100 personer, men har hatt 
en begrensning siden oktober på maks 50 pga bestemmelsene om avstand mellom 
stolene. 
Samarbeidspartnere 
FSU har i 2020 hatt et godt samarbeid med Fornebupiloten v/styreleder Holger 
Gulbrandsen og daglig leder Ingrid Brattset. 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding 2020 godkjennes.       
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VEDLEGG:  Litt om det vi har rukket hittil – og det vi kan glede oss til 
 
I 2019 og fram til sommeren i 2020 hadde vi månedlige møter med forelesninger, og i 
tillegg to studieturer. 

Høsten 2020 planla vi møter hver 14. dag, men smittevernregler hindret oss i å 
gjennomføre planene slik vi ønsket. Vi hadde opprinnelig 12 møter på timeplanen våren 
2021. Tre av disse blir nå videoopptak og lagt ut på hjemmesiden (www.fsuni.no). I tillegg 
vil vi nå utvide programmet med forelesere vi tidligere har måttet utsette. Forelesningene 
er utførlig presentert på vår oppdaterte hjemmeside. 

Innholdet i de 18 forelesningene vi har gjennomført spenner over et stort register. Vi har 
hatt 2 møter med naturvitenskapelige emner (om menneskets grunnstoffer, om de 
livsnødvendige innsektene) og to møter som er utsatt (om kroppens immunologi og om 
musikkens betydning for hjernen). Forelesningen om immunologi (video) legges på 
hjemmesiden i mai. 

Mange av forelesningene har kastet lys over vår tidligere historie, ofte med et lokalt tilsnitt. 
Vi har hørt om hendelsene på Fornebu i aprildagene 1940, og om kampen om 
utbyggingen av Fornebu etter at flyplassen ble nedlagt. Kvinnekamp utkjempet i et tre-
generasjoners-perspektiv fra Lagåsen er like mye politikk som historie. Til våren vil vi høre 
om nasjonsbyggerne på Lagåsen, igjen en krysning mellom politikk og lokal historie.  

Politiske emner har vært diskutert av journalister som har vært i begivenhetenes sentrum 
og av forskere som har analysert utviklingen. Her har Harald Stanghelle, Håvard Narum, 
Hilde Henriksen Waage, Tomm Kristiansen og Tove Bjørgaas bidratt, mens vi har måttet 
utsette Hans Wilhelm Steinfeldt og Per Edgar Kokkvold 

Til våren vil fire forskere kaste lys over framtiden etter pandemien: Hva skjer med 
økonomien i Norge etter koronakrisen, hva skjer i Storbritannia etter Brexit og hvordan har 
samarbeid mellom private og offentlige aktører utviklet seg under koronakrisen? Hva skjer 
med Silkeveien som Kina utvikler? En fjerde forsker har snakket om betydningen av 
desinformasjon og propaganda i dagens mediebilde. Brexit-forelesningen (i videoopptak) 
blir tilgjengelig på fsuni.no i april. 

Andre forelesninger tar for seg kulturpersonligheter som har hatt jubileum: Gustav 
Vigeland, Kjell Aukrust og Andre Bjerke. Andre igjen har snakket ut fra egen livs- og 
yrkeserfaring og egen filosofi. Her er Henrik Syse, Iben Sandemose og Knut Vollebæk 
gode eksempler, mens Tor Axel Busch kommer til våren i videoopptak. 

Hvert semester legger vi inn kulturelle innslag med musikk. Kunstneren setter sin musikk 
inn i en større sammenheng: Karin Krog har fortalt om sin musikalske karriere og 
visesanger Jørn Simen Øverli har vist oss nye sider av Alf Prøysen. Historien om André 
Bjerke blir en musikalsk fortelling og en trio (Gutta på Skauen) vil kåsere om og synge 
sanger fra Grini under krigen. 

Vi planlegger også å arrangere minst en studietur hvert semester. Vi har bare hatt to turer 
så langt, pga. smittesituasjonen. En interessant omvisning på Hovedøya august 2019 og i 
oktober samme år fikk vi omvisning i Vigelands leilighet i Vigelandsmuseet. To turer 
planlagt våren 2020 måtte dessverre utsettes: Omvisning i Tanum kirke og på Ringi gård i 
mars og omvisning i Eidsvollsbygningen og på Stein skole i april.  

Styret vil gjøre sitt ytterste for å innplassere utsatte arrangementer så raskt som mulig. 
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SAK 4 AKTIVITETSREGNSKAP 2020 MED REVISORS RAPPORT 
 
 

 

AKTIVITETSREGNSKAP 2020 
 

 BUDSJETT 
2020 

REGNSKAP 
2020 

 
MERKNADER 

INN UT INN UT  

Overført fra 2019 20.203  20.203   

Kontingent & inngangsbilletter 125.000  208.418  Kontingent 20: NOK 119.081+800+197 
Kontingent 21: NOK 88.340 

Fornebupiloten    8.319  

Honorar til foredragsholdere  50.000  24.500  

Kontorutstyr / Rekvisita  5.000  3.677  

Arrangementer  5.000  0 Ikke arrangert grunnet korona 

Bevertning 
Gaver 

 5.000  3.083  

Nettside IKT  50.000  69.210  

Studieturer  5.000  0 Ikke arrangert grunnet korona 

Utstyr til nytt lokale  10.000  19.939  

DNB Omkostninger  200  173  

Diverse    300 Bærum kulturråd 

Renter   17   

SUM   228.638 129.201  

Driftsresultat    99.437 Overføres til 2021: 
Kontingent 88.340 + overskudd 11.097 

TOTALSUM   228.638 228.638  

  
Forslag til vedtak:  

Aktivitetsregnskap med revisors rapport 2020 godkjennes 
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REVISORS RAPPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVISJONSERKLÆRING 

 
 
 

Regnskapet 2020 for Fornebu Senioruniversitet er revidert og funnet i orden 
 
 
 

Fornebu 16.04.2021 
 
 

Ingrid Holte 
sign. 
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SAK 5 BUDSJETT 2021 
 
 
 

 

BUDSJETT 2021 
 

 INN UT MERKNADER 

Overført fra 2020 99.437  Kontingenter 21 (innbetalt i 2020): NOK 88.340 
Driftsresultat 20: NOK 11.097 

Kontingent 2021 
 

65.126  Kontingenter innbetalt i 2021 

Gebyr DNB  300  

Inngangsbilletter à 100 for  
ikke-medlemmer 

 0 FSU vil ikke åpnes for ikke-medlemmer i 2021 

Honorar til 
foredragsholdere 

 78.000  

Arrangementer  2.000 Utgifter til arrangementer i tillegg til honorarer 

Studieturer / seminarer  3.000 Til eventuelle seminarer. Studieturer arrangeres 
sannsynligvis ikke i 2021. 

Rekvisita  5.000  

Nettside  60.000 Nettside m/ support- og driftsavtale 

Bevertning / Gaver  5.000  

Utstyr til nytt lokale  7.000  

Fornebupiloten  4.000 Høsten 21 

SUM 164.563 164.300  

BUFFER  263  

TOTALSUM 164.563 164.563  

 
  

 
Forslag til vedtak: 

Budsjett 2021 tas til orientering 
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SAK 6 INNSENDTE SAKER 
 

SAK 6a  Endring av vedtekter 

 
Beboermedvirkning står sentralt i prosessen som pågår for å utvikle Fornebu-samfunnet. 
FSU har allerede benyttet seg av denne muligheten ved å avgi høringsuttalelser til Bærum 
kommune om planene for utbygging av Fornebu Sør og området rundt Flytårnet. Styret 
mener det er hensiktsmessig å vedtektsfeste styrets rett til å delta i den viktige debatten 
om Fornebus fremtid, med den tydelige begrensning som ligger i forslaget (se vedlegg – 
gult tekstfelt). Uttalelsene skal bare gjelde saker som er direkte relevante for FSUs 
virksomhet. Dette kan for eksempel gjelde felles møteplasser for befolkningen på Fornebu 
der foreninger av typen FSU har klare interesser. Det følger av forslagets formulering at 
FSU ikke skal opptre som en lobbyorganisasjon for pensjonistene på Fornebu, men 
begrense seg til å uttale seg om saker der hensikten er å ivareta interessene til FSUs 
medlemmer.    
 
§ 9  Styret (se vedtektene www.fsuni.no) 
FSU ledes av et styre med 5 medlemmer (styreleder og 4 styremedlemmer), med 1. og 2. 
varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når 
styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styreleder velges separat for to år. 

Styremedlemmer velges for to eller ett år ved at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. 
Varamedlemmer velges for ett år.  

Styret fordeler selv oppgaver mellom medlemmene. 
Ved fulltallig styre kan varamedlemmer delta i styremøtet uten stemmerett. 

Et medlem av styret bør ikke sitte mer enn 6 år. 

Styret skal  
◆ være ansvarlig for å utarbeide program 
◆ iverksette årsmøtebestemmelser  
◆ oppnevne eventuelle komitéer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle 

oppgaver, og utarbeide instruks for disse  
◆ administrere og føre nødvendig kontroll med FSUs økonomi i henhold til gjeldende 

instrukser og bestemmelser  
◆ representere FSU utad 

Styret kan 
◆ Utarbeide innspill og synspunkter i saker som angår utviklingen på Fornebu, og 

som er relevante for FSUs virksomhet 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 faste medlemmer er til stede. 

Forslag til vedtak: 

§9 i vedtektene skal ha følgende tillegg (gulet tekst): 
 
Styret kan 
◆ Utarbeide innspill og synspunkter i saker som angår utviklingen på Fornebu, 

og som er relevante for FSUs virksomhet 
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Gjeldende vedtekter sikrer ikke kontinuitet mht valgkomitéens sammensetning. Styret 
mener dette er uheldig og foreslår derfor at § 12 justeres slik at valgkomitéens medlemmer 
kan velges for ett eller to år. 
 
Gammel tekst: 
 
§ 12 Valgkomité (se vedtektene www.fsuni.no) 
Valgkomité velges for to år og består av tre personer som foreslår leder og 
medlemmer/varamedlemmer til styret og revisor. Styret foreslår medlemmer i valgkomité. 

 

Forslag til endret tekst: 
 

§ 12 Valgkomité 
Valgkomité består av tre personer som velges for ett eller to år slik at kontinuitet kan sikres 
fra år til år. Valgkomiteen foreslår leder og medlemmer/varamedlemmer til styret og 
revisor. Styret foreslår medlemmer i valgkomité. 

 

 

Forslag til vedtak: 

§12 i vedtektene skal ha følgende ordlyd (gulet tekst): 
 
Valgkomité består av tre personer som velges for ett eller to år slik at kontinuitet kan 
sikres fra år til år. Valgkomiteen foreslår leder og medlemmer/varamedlemmer til styret 
og revisor. Styret foreslår medlemmer i valgkomité. 
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SAK 7  VALG 
 
Valgkomitéen har jobbet grundig med å sette sammen forslag til styre for neste periode, 
bl.a. gjennom intervju med alle medlemmer. Vi foreslår her en fordeling slik at noen velges 
for ett år og noen for 2 år, slik vedtektene sier. At noen velges for ett år betyr ikke at de 
skal skiftes ut i 2022, da vil nye vurderinger gjøres for et nytt, godt styre, slik vedtektene 
sier. 
 
Valgkomiteens forslag til styre for perioden 2021 – 2022: 
 

Tove Kvil, leder              2 år 
Halvdan Skard                  1 år 
Berit Grøholt                    2 år 
Kirsti Skullerud                1 år 
Håvard Narum                 2 år  

 
Vara til styret: 

1. Aage Enghaug             1 år  
2. Harald Bache-Wiig    1 år 

 
Revisor: 
 Ingrid Holte   2 år 
 
Hilsen 

Ingrid Brattset 

Valgkomitéens leder 

____________________ 

 

STYRETs forslag til valgkomité: 

Jon Stavseth, leder   2 år 
Ingrid Brattset  2 år 
Arne Falck   1 år 

 

 
 


