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                                          Referat fra årsmøtet 28.april 2022 

 

Pensjonistuniversitetet i Oslo avholdt ordinært årsmøte i Colosseum kino torsdag 28.april 

2022. Antall medlemmer tilstede: 311 

 

1. Åpning av årsmøtet 

Møtet ble åpnet av styrets leder, Grete Myhre. Det var ingen bemerkninger til innkallelsen, 

og møtet ble erklært lovlig satt. 

 

2. Valg av møteleder og referent 

Jan Cato Halsaa ble valgt til å lede møtet. Helvi Holm Samdal ble valgt til referent. 

 

3. Valg av møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

Bjørn Hanssen ble valgt. 

4. Årsmelding for 2021 

Pu har nå 1280 medlemmer og 1135 personer på venteliste. 

Årsmeldingen ble godkjent.   

5. Regnskap for 2021 samt revisors beretning 

Bortfall av billettinntekter, møter, strømming og leie av kino skapte en uforutsigbar økonomi 

i 2021. Utgiftene økte også på grunn av digitaliseringsprosjektet, her blir imidlertid 

kostnadene fordelt på 2021 og 2022. For å dekke økte utgifter er medlemstallet for 2022 

utvidet til 1500. Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr. 146.781.93.   

Regnskapet samt revisors beretning ble godkjent.  

6. Budsjettforslag 2022 

Budsjettet for 2022 er satt opp med et underskudd på kr. 29 000. Det ligger flere usikre tall i 

budsjettet, hovedsakelig på grunn av Coronapandemiens ettervirkninger. PU har imidlertid 

fortsatt en solid buffer i bankinnskudd.  

Budsjettet ble godkjent og vedtatt.  

7. Valg av leder og styremedlemmer 

Etter at årsmøtedokumentene var sendt ut til enkelte av medlemmene, har leder meddelt at 

hun ser seg nødt til å trekke seg av personlige årsaker. Styret har hatt en grundig diskusjon 

av hvordan saken kan håndteres på en ryddig måte overfor årsmøtet og 

Brønnøysundregistrene. Fordi både leder og nestleder er forpliktet overfor 

Brønnøysundregistrene, er styret kommet til at nestleder Siri Treu har myndighet til å lede 

PU. Styret foreslår derfor at Siri Treu velges som leder for ett år. Dette gjøres i forståelse 
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med valgkomitéen. Resten av styret velges under ett. 

Det var ingen innsigelser til dette forslaget og årsmøtet valgte deretter som følger: 

• Siri Treu                  leder                                                                     1 år 

• Anne Christie        programsjef               Ikke på valg                     1 år 

• Jan Cato Halsaa                                         Ikke på valg                     1 år 

• Helvi Holm Samdal                                   Gjenvalg                           2 år 

• Aase Frich                                                   Ikke på valg                     1 år 

• Wenche Elgin Wilhelmsen                       Ikke på valg                     1 år 

• Britt Trondsen                                            Ny                                     2 år 

• Torunn Hagebø                                          Ny                                     2 år  

De nye medlemmene av styret presenterte seg. 

8. Valg av valgkomité og revisorer 

Valgkomité: 

• Anne Bull Lorck    leder                          Gjenvalg                            2 år 

• Hans I. Clementz                                     Ny                                       2 år 

• Tove Kvil                                                   Ikke på valg                       1 år 

Revisorer:  

• Turid Kjølseth                                          Gjenvalg                             2 år  

• Marit Onstad Svendsen                         Gjenvalg                             2 år 

 

9. Aktuell informasjon v/Jan Cato Halsaa 

Digitaliseringen av PU er godt i gang, med digital innmelding og sømløs overgang fra 

venteliste til medlemsliste. Nye medlemmer får egen profil på medlemssiden, og kan laste 

ned digitalt medlemskort derfra til utskrift eller lagring på telefon. 

Ny leiekontrakt med Colosseum kino (Nordisk Filmkino/NFK) trer i kraft fra september 2022. 

Prisen skal være fast i tre år. Deretter justeres den med konsumprisindeksen hvert år. I dag 

betaler PU kr.25 000 pr møte. Ifølge den nye avtalen skal PU betale 22 000 pr møte. Til 

gjengjeld får NFK anledning til å flytte møtet inntil 2 ganger pr år (når de får store 

arrangementer som «kolliderer»). PU skal varsles om flytting senest 3 måneder i forveien. 

Møtet flyttes da til Klingenberg kino, der er det plass til 400 medlemmer, foredragene blir da 

også strømmet.   

 

Takk 

Grete Myhre ble takket for 2 års innsats i styret, det siste året som leder. Geir Hasse Hofseth 

ble takket for mangeårig og entusiastisk innsats i turkomitéen. Per Christian Quale ble takket 

for 1 års innsats i styret. Inger Sogn ble takket for lang og god innsats på kontoret. 

Valgkomité, revisorer og alle som er involvert i drift av PU ble takket. Ansatte på 

Colosseum/NFK ble takket for god hjelp. 
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Årsmøtet ble formelt avsluttet, og det ble foretatt trekning av  2 gratis års-medlemskap. 

Vinnere ble Vera Wulff og Ruth Grette. 

 

Før dagens foredrag fikk medlemmene ett underholdende kåseri, «Pensjonistuniversitetet i 

Oslo fyller 40 år», ved Nina Fjetland.  

 

Oslo, 28.april 2022 

 

 

         Jan Cato Halsaa (sign)                                                    Bjørn Hanssen (sign) 


