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TILLITSVALGTE 2020 

Styret: 

Leder  Bjørn Erland   Valgt for 2 år 

Nestleder  Aase R.Severinsen Ikke på valg 

Kasserer  Terje With Andersen  Valgt for 2 år 

Sekretær  Else-Margrethe Bredland Ikke på valg 

Varamedlem  Helge Njål Jacobsen Valgt for 2 år 

  Mika Brøvig Andersen Ikke på valg 

  Asbjørn Elias Kloster Ikke på valg 

 

Programkomite:  1. Kristen Fløgstad Valgt for 2 år 

       2. Anders Johnsen          Valgt for 2 år 

        3. Liv Gautestad Ikke på valg  

  

Revisor:  Arild Løyte  Valgt for 2 år 

  

Valgkomitè  Reidun Ertzeid Valgt for 2 år 

  Torvald Hellum Valgt for 2 år 

  Artur Kleivset  Ikke på valg 

 

 

1. STYRETS ARBEID 

Sittende styre har avholdt fem styremøter (02.06, 22.6, 01.9, 27.10, og 25.11) i 2020. 

Avtroppende styre avholdt ett styremøte før årsmøtet (13.02). Fem av møtene ble holdt på 

Søgne gamle prestegård (SGP) og ett møte på Frk.Lyng. Styret har behandlet 43 saker i 

2020. Til alle styremøtene har varamedlemmene og alle medlemmene i programkomiteen 

blitt innkalt. Disse har også deltatt med forslags-, tale og stemmerett. Det har vært meget 

god oppslutning om styremøtene. I forbindelse med oppstart av høstsemesteret 2020 hadde 

de faste styremedlemmene et arbeidsmøte 21.08. med gjennomgang av generelle tiltak og 

styrets ansvar i forbindelse arrangement etter utbruddet av korona-epidemien. 

 

2. VIRKSOMHETEN I 2020 

Senioruniversitetet i Søgne (SiS) har pr. 31.12.2020 170 medlemmer. Hovedtyngden av 

medlemmene er bosatt i Søgne, men det er også mange fra andre deler av Kristiansand 

kommune. Det er gjennomført syv møter, alle i kultursalen på Søgne gamle prestegård.  



  

Korona-pandemien rammet også Norge i mars 2020.  Dette medførte at tre av 

forelesningene ble avlyst.  De faste styremedlemmene hadde et ekstraordinært møte 21.08 

for å drøfte generelle tiltak og styrets ansvar i forbindelse arrangementer etter utbruddet av 

epidemien. Styret vil berømme de ansatte ved SGP for deres arbeid i forbindelse med 

korona-pandemien. Stadig nye tiltak fra regjeringen har blitt godt ivaretatt. 

Senioruniversitetet har som mål å presentere dyktige forelesere innen et bredt spekter av 

interessante og aktuelle emner. Vi tilstreber kjønnsbalanse.  I 2020 var tre kvinner og sju 

menn satt opp som forelesere.  Normalt serveres det kaffe/te og rundstykker i 

Museumssalen etter møtene. Av smittevernhensyn måtte dette utgå fra mars, og kunne 

heller ikke gjenopptas på høsten. Styret har i hovedsak fått positive tilbakemeldinger når 

det gjelder kvaliteten på forelesningene. Møtene har vært godt besøkt. På de to første 

forelesningene var det anslagsvis 120 deltakere hver gang.  I høstsemesteret medførte 

korona-pandemien lavere besøkstall, anslagsvis 75 til 80 per møte.    

 

Det er laget program på fire A5 sider for hvert av semestrene.  Videre er det produsert 

plakater i A3 og A4 format for de ulike arrangementene. Plakatene er satt opp på 

strategiske steder i Søgne og Songdalen samt på Universitetet i Agder og Kristiansand 

Folkebibliotek. Foredragene er blitt annonsert i: Fritidsnytt, Fædrelandsvennen, Budstikka, 

SiS´s egen hjemmeside samt Facebook. 

 

Disse arrangementene er gjennomført: 

 

22.01.20 Tore Kvæven  Grønlands historie og når landet mørkner 

29.02.20 Astrid Furholt  Finn din Sydpol 

28.03.20 Hilde Sandvik  Herseteknikker  - Avlyst 

15.04.20 Audun Aas  Smertemysteriet - Avlyst 

29.04.20 Halvor Tjønn  Martin Luther, skaperen av vår tid - Avlyst 

26.08.20 Thomas Hylland Eriksen Verden etter Koronaviruset 

16.09.20 Karl Roger Melby Ensomhet 

14.10.20 Einar Duenger Bøhn Digital fremmedgjøring 

04.11.20 Helge Simonnes Religion og populisme i politikken (Sissel 

Gran meldte avbud p.g.a sykdom i familien) 

25.11.20 Jan Oddvar Skisland Styrker, utfordringer og muligheter i hele 

   nye storkommunen Kristiansand 

 

Programkomiteen har hatt 3 arbeidsmøter i 2020 og en rekke e-poster og telefoner for å 

lage semesterprogram.  

 

3. ANNET 

Reisekomiteen har i 2020 bestått av Oddbjørn Eikestøl, Else-Margrethe Bredland, Åse 

Irene Fjermedal og Kjellbjørg Auestad. Fjermedal gikk ut av reisekomiteen våren 2020 og 

Bjørn Erland overtok.  Mål for reisekomiteen er å tilby turer med hovedvekt på historie, 

kultur og natur. På grunn av korona-epidemien måtte planlagt reise til Vilnius i juni 2020 

avlyses. Det er ikke lagt planer for nye reiser.   

 



  

4. REGNSKAP 

Endelig årsregnskap og er vedlagt innkalling til årsmøte. Da det ble tre avlysninger i 

vårsemesteret besluttet styret å ikke innkreve kontingent for 2. halvår 2020 for de 

medlemmene som hadde betalt for våren.  Dette medførte reduserte inntekter, men 

samtidig ble kostnadene mindre.   

 

5. SLUTTORD 

 

Styret vil takke alle for samarbeidet i 2020. En spesiell takk til SGP for leie av 

møtelokalene og meget godt samarbeid, samt og Søgne og Greipstad Sparebank og 

Kristiansand kommune for økonomisk bistand.  

Styret mener Senioruniversitetet i Søgne står godt rustet for videre aktivitet. 

 

Årsberetningen er godkjent av styret i møte 9. februar 2021. 

 

 

 

Bjørn Ståle Erland 

styreleder 

 

 


