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Nummereringen av avsnittene nedenfor refererer til dagsorden for årsmøtet 2014. 
 
 
3. ÅRSMELDING 2013 
 
Styret har avholdt 10 styremøter i 2013 i tillegg til møter for pakking og utsendelser 
av programmer til medlemmene. Styremøtene har behandlet saker vedrørende plan-
legging og gjennomføring av foredrag, oppfølging av komiteenes arbeid samt en 
rekke saker vedrørende den løpende drift. 
 
Per 31. desember er vi nå 888 medlemmer i PUNR, en økning på 130 siden forrige 
årsmøte. 
 
Planlegging og gjennomføring av seminarserien om “Europa før og nå” har gått etter 
planen, og deltakerantallet er nå hele 75 medlemmer. Seminaret gir mulighet for god 
faglig innsikt og åpne diskusjoner. Som følge av den store interessen er det besluttet å 
videreføre seminarene i 2014 samt å etablere en ny komité som skal ivareta dette 
arbeidet. Den nye komiteen får navnet ”Komité for historie, samfunn og vitenskap”, 
og navnet indikerer at vi kan skape mange spennende seminarer i tiden fremover. 
 
Tirsdag 10. september feiret vi PUNRs 20-årsjubileum med et større arrangement, og 
det ble utarbeidet et jubileumsskriv der historikk, nåtid og fremtid er omtalt. 
Jubileumsskrivet finnes på våre hjemmesider og i trykt form. 
 
Vi har hatt mange gode medlemsforedrag og også mange gode kunstneriske innslag 
før foredragene. Vi er spesielt takknemlige for innsatsen fra Skedsmo musikk- og 
kulturskole samt Seniorkorene i Skedsmo og Rælingen. Komitémedlemmene har også 
utført et solid arbeid, som det fremgår av denne årsmeldingen. En ”Reise i utviklingen 
av europeisk kunstmusikk” ved Musikkskolen trakk 80 tilhørere, og denne type 
musikalsk arrangement vil bli videreført i 2014. 
 
 
Årsmøtet 12. februar 2013  
 
På årsmøtet i 2013 deltok 120 av PUNRs medlemmer. 
 
 
Valg av leder og styre.  
Det valgte styret konstituerte seg som følger: 
Leder:   Pål Sørensen   Ikke på valg til styret,  

gjenvalgt for 1 år som leder 
Nestleder:  Erik Hernes   Ikke på valg 
Kasserer:  Olav Romundstad  Valgt for 2 år 
Sekretær:  Gordon Christensen  Valgt for 2 år   
Styremedlem:  Jan K. Kristensen  Valgt for 2 år 
Varamedlem:  Eugen Landeide  Valgt for 1 år 
Varamedlem:  Tor Arnessen   Valgt for 1 år 
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Valg av komitémedlemmer og revisorer: 
.           . 

Kunst- og kulturkomiteen:  
Else-Mari Kvarberg Valgt for 1 år 
Eva Løken    Ikke på valg 
Ingeborg Lynne     Ny, valgt for 2 år   
Varamedlem: 
Eva Hopland             Valgt for 1 år 
  
Reisekomiteen:  
Brit Thoresen     Ikke på valg 
Kjellaug Nystrøm   Ikke på valg 
Berit Ruud       Ny, valgt for 2 år 

Varamedlem: 
Anne Marie Barken Valgt for 1 år 
 
Revisorer:  
Arne Wold  Valgt for 1 år 
Gustav Gustavsen Valgt for 1 år 
 
Valgkomité (foreslått av styret):  
Marit Nodeland Valgt for 1 år 
Rolf Larsen       Ny, valgt for 1 år 
Marit Kvien       Ny, valgt for 1 år 

.           . 
 
 
Medlemsmøtene  
 
ble holdt i Lillestrøm kultursenter. Det har vært fra 220 til 575 tilhørere på møtene, i 
snitt 330 tilhørere. Programmet har vært som følger: 
 
Vårprogrammet 2013 
8. januar: Kåre Willoch, ”Kapitalismen: Ideene, suksessene, vrangforestillingene, 
krisene og reformbehovene.” 
12. februar: Thorvald Stoltenberg, ”Mennesker jeg har møtt”. Deretter årsmøte. 
12. mars: Per-Arne Nordengen, ”Livsglede”. 
9. april: Tom Kristensen, ”Bioteknologi – til glede og bekymring”. 
14. mai: Dur & Wold, ”Multikunstner’n Sandbeck – musikalsk foredrag”. 
 
Høstprogrammet 2013 
10. september: PUNRs 20-årsjubileum – med servering av fingermat og et 
festprogram med ordfører Ole Jacob Flæten, Skedsmo musikk- og kulturskole, 
skuespiller Tone Ringen og musiker Stian Carstensen. 
8. oktober: Jon Vea, ”Det nye Afrika”. 
12. november: Hans Fredrik Dahl, ”Mediesamfunnet”. 
10. desember: John Smits, ”Fra gamle værmerker til moderne meteorologi.” 
 
 
Årsmelding fra Reisekomiteen 2013 
 
Reiser 
Island       2. - 6. juni   46 deltagere 
Vakre Krøderen   26. - 27. august  40 deltagere 
Juletur til Kolberg gård, Eiker 4. desember   50 deltagere 
 
Beskrivelser av og bilder fra reisene finnes på PUNRs hjemmeside. 
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Årsmelding fra Kunst- og kulturkomiteen 2013 
 
Teater, opera, konsert 
15. februar Den Norske Opera og Ballett: Tryllefløyten.   11 deltagere 
12. mars Nationaltheatret: Tsjekov: Onkel Vanja.  13 deltagere 
24. april Det Norske Teatret: Grytten: Bikubesong.    9 deltagere 
12. november  Nationaltheatret: Shakespeare: Kong Lear.    5 deltagere 
12. desember  Den Norske Opera og Ballett: Hoffmanns eventyr. 20 deltagere 
 
Utstillinger, omvisninger 
17. april Ibsenmuseet      14 deltagere 
11. juni Prinds Christian Augusts Minde   19 deltagere 
25. september Jødisk museum       7 deltagere 
13. november Galleri Wurth: Jubileumsutstillingen     9 deltagere 
 
Ekstrakonsert på Skedsmo musikk- og kulturskole 
6. mars Fra renessanse til modernisme – en reise i utviklingen av europeisk 

kunstmusikk, ved fire av skolens lærere  80 deltakere 
 
Kinoforestillinger: 30. januar ”Amour” og ”Les Miserables”, 27. februar ”Anna 
Karenina”, 24. april ”Sang for Marion”, 28. august ”Mitt liv med Liberace”, 25. 
september ”Jeg er din”, 30. oktober ”Optimisten” og 27. november ”Jul i Flåklypa”. 
 
 
Europa før og nå (Europa 1) 
 
Foredragene ble holdt i Samfundet på Lillestrøm. Det var satt et tak på 50 deltakere, 
og listen ble fulltegnet. Programmet høsten 2012 og vinteren 2013 var følgende: 
 
Torsdag 15. november 2012 
Universitetslektor Eva Sarfi, Univ. i Oslo, ”Europa-idéens historie. Det typisk 
europeiske gjennom tidene.” 
Torsdag 29. november 2012 
Universitetslektor Eva Sarfi, Univ. i Oslo, ”Sentral-Europa: Stat – nasjon – 
nasjonaliteter – minoriteter.” 
Torsdag 13. desember 2012 
Professor emeritus Ole Jørgen Benedictow, ”Renessansen. Årsak og konsekvenser.” 
Torsdag 10. januar 2013 
Nygresk-filolog Kirsti Thorsen, ”Hellas – fra Europas opphav til problematisk 
periferi.” 
Torsdag 31. januar 2013 
Seniorforsker Halvard Leira, NUPI, ”Diplomatiets historie og utvikling gjennom 
tidene.” 
Torsdag 7. februar 2013 
Universitetshistoriker Fredrik Thue, Univ. i Oslo, ”Universitetenes betydning for 
vitenskap og utvikling.” 
Torsdag 14. februar 2013 
Dr. polit.sc. Ulf Sverdrup, direktør NUPI 2012, ” Europautredningen. EUs utvikling 
og Norges forhold til EU.” 
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Europa før og nå (Europa 2) 
 
Foredragene ble holdt i Samfundet på Lillestrøm. Det var 75 påmeldte deltakere, og i 
snitt var det 60 tilhørere. Programmet høsten 2013 var følgende: 
 
Torsdag 26. september    
Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Univ. i Oslo, ”Italia mellom modernitet 
og tradisjon. Ulike politiske kulturer i Risorgimento.” 
Torsdag 10. oktober 
Gjesteforsker Lars Haugom, Inst. for forsvarsstudier, ”Tyrkia og landets forhold til 
Europa.” 
Torsdag 17.oktober   
Professor Svein Mønnesland, Univ. i Oslo, ”Balkan – bakgrunn og perspektiver (1)”   
Torsdag 7. november 
Professor Svein Mønnesland, Univ. i Oslo, ”Balkan – bakgrunn og perspektiver (2)” 
Torsdag 14. november 
Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Univ. i Oslo, ”Den tredje vei i Europa i 
mellomkrigstiden.” 
Torsdag 28. november 
Førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff, Univ. i Oslo, ”Fra fascismen til dagens 
høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom Europa.” 
Torsdag 12. desember   
Ambassadør Terje Johannesen, “Nøytralitet – og Sveits` anvendelse av denne” 
 
 

4. REGNSKAP 2013 
 
Resultatet for 2013 er et underskudd på 15 468 kr. Dette er 17 732 kr bedre enn 
budsjettert og skyldes i hovedsak økningen i antall medlemmer i PUNR.  Under-
skuddet er et resultat av ekstrautgifter til jubileumsarrangementet. Driften har forøvrig 
stort sett fulgt de oppsatte planer. Økte inntekter har gitt mulighet for noe økte 
utgifter, i hovedsak i forbindelse med jubileet.  
 
Egenandeler fra medlemmene (post 3150) er deltakeravgift for diverse seminarer. 
Disse seminarene var budsjettert med – og har gått i - regnskapsmessig balanse. 
Av større avvik på driftskostnader kan nevnes 

• Leie av lokaler (post 6300) ble dyrere enn budsjettert pga jubileet samt enkelte 
foredrag som medførte større utgifter enn forventet. Lokalleie omfatter for 
øvrig medlemsforedrag og seminaret Europa før og nå. 

• Post 6790, Foredragsholdere, var også budsjettert med servering til jubileet. 
Denne post er flyttet til Servering (post 6850) i regnskapet og forklarer i 
hovedsak denne siste postens negative avvik. 

 
Regnskapet er vist i vedlegg 1A og 1B.  Revisorberetningen er vist i vedlegg 2 og 
viser at regnskapet er revidert og funnet i orden.  
 
 

5. INNKOMNE FORSLAG 
 
Ingen innkomne forslag. 
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6. BUDSJETT 2014 
 
Budsjettet er basert på 880 medlemmer. Det planlegges ni medlemsmøter. Kunst- og 
kulturkomiteen og Reisekomiteen planlegger sine virksomheter innenfor eksisterende 
retningslinjer og med separate budsjetter. I tillegg videreføres seminarene ”Europa før 
og nå” både vår og høst i regi av den foreslåtte nye komité for ”Historie, samfunn og 
vitenskap”. Budsjett 2014 omfatter denne komiteens budsjett på samme måte som i 
2013 fordi seminarene frem til nå har gått i styrets regi. Styret vil vurdere om dette 
skal endres neste år. Vi legger også opp til to temaforedrag som følge av at foredrags-
konserten ”En reise i utviklingen av europeisk kunstmusikk” våren 2013 ble godt 
mottatt. 
 
Som følge av det økede antall medlemmer gir budsjettet mulighet for nye arrange-
menter som kan komme alle medlemmer til gode. Styret planlegger derfor et spesielt 
medlemsmøte i november eller desember, og ekstrautgiftene som dette vil medføre, er 
lagt inn i budsjettet. 
 
Årskontingenten på 200 kr per medlem forblir uendret. Fra og med 2014 blir det ikke 
utstedt medlemskort, men medlemmene vil motta giroblankett som vanlig. 
Innbetalingsprosedyre er forklart på blanketten. 
 
Styret ber medlemmene om å melde fra om ønsker om etablering av nye 
studie/diskusjonsgrupper. Vi ber også om navn på personer som kan ta initiativ i 
denne forbindelse. Alle studiegrupper skal være selvfinansierende. 
 
Tallene i budsjettet er satt opp etter samme retningslinjer som for 2013.  
 
Vesentlige endringer i budsjettet sammenlignet med regnskap 2013 er: 

• Post 3150 Egenandel til seminarene øker som følge av større aktivitet. 
• Honorar til foredragsholdere øker av samme årsak. 

 
Budsjettet er vist i vedlegg 3. 
 
 

7. FORSLAG TIL NAVNEENDRING 
 
Styret foreslår for årsmøtet at navnet Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR) 
endres til Senioruniversitetet i Lillestrøm. 
 
Det er to vesentlige årsaker til dette:  
 
1. Begrepet senior omfatter flere grupper enn bare pensjonister, bla. trygdede, deltids-
arbeidende, arbeidsledige, heltidsarbeidende, altså alle over 55 år som ønsker å delta, 
ref. våre vedtekter. Senior er ofte benyttet i andre tilsvarende enheter, spesielt i Oslo. 
Styret mener også at senior er en mer passende og samlende betegnelse enn 
pensjonist. 
 
2. Etter at PUNR ble etablert er det kommet til to nye Pensjonistuniversiteter på 
Nedre Romerike, med stedsbetegnelsene Lørenskog (LPU) og Skedsmo (PUSK). Det 
er derfor nå blitt en stedsmessig overlapp. For å unngå en slik overlapp mener Styret 
at stedsnavnene bør vise hvor medlemmene møtes og ikke hvor de kommer fra, og at 
Lillestrøm derfor bør bli en del av vårt nye navn.  
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Styret i Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) foreslår for sitt årsmøte 2014 
(samme dag som vårt) å endre sitt navn til Senioruniversitetet på Skedsmokorset 
basert på samme logikk som nevnt over.  
 

 

8. FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING 
 
Styret foreslår endringer av vedtektene med følgende begrunnelse: 
 
1. Endring av navnet til ”Senioruniversitetet i Lillestrøm” (se pkt 7). Hvis årsmøtet 

ikke bifaller navneendringen, så beholdes det nåværende navnet 
”Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike” i vedtektene. 

2. Opprettelse av en ny komité: Komité for historie, samfunn og vitenskap med 
ansvar for å arrangere kurser og seminarer innen temaområdet. De seminarene 
som styret hittil har arrangert, har fått stor oppslutning. 

3. Opprettelse av funksjonen ”Nettredaktør”. 
4. Endring av angivelse av maksimal funksjonstid for medlemmer og 

varamedlemmer av styre og komiteer (unntatt valgkomiteen) fra ”tre perioder” til 
”6 år”. Dette av hensyn til klarhet. 
 

Visse endringer i disposisjonen er foretatt uten at dette innebærer substansielle 
endringer utover de som er nevnt ovenfor. 
 

Forslag til endrede Vedtekter for Senioruniversitetet i Lillestrøm er vist i vedlegg 4. 
De gjeldende vedtekter er vist i vedlegg 5, men kan også leses på PUNRs nettsider 
under meny: ”Om PUNR”. 
 
 

9. VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 
Valgkomiteen har etter mye strev lyktes i å finne villige – og meget gode – kandidater 
til de fleste av de ledige posisjoner i styre og komiteer. Med vår store medlemsmasse 
å ta av, burde det ha vært en enkel sak å fylle alle posisjonene.  
 
Vi håper derfor at valgkomiteen ved neste korsvei får det langt lettere. 
 
Innstillingen er vist i vedlegg 6. 
 
 
 

 (sign.) 
            Pål Sørensen 
        leder 
 
 (sign.)      (sign)           (sign.) 
       Erik Hernes      Olav Romundstad           Gordon Christensen 
         nestleder     kasserer        sekretær 
 
 (sign.)     (sign.)           (sign.) 
     Jan K. Kristensen       Eugen Landeide               Tor Arnessen 
        styremedlem         varamedlem                varamedlem 


