
Årsmelding for 2019
Styret:

Arbeidsområde
Leder: Oddbjørn Eikestøl Ikke på valg Leder / koordinator
Nestleder Åse Severinsen Valgt for 2 år Markedsføring m.m.
Kasserer Leif Andreas Thortveit Valgt for 1 år Kasserer / regnskap m.m.
Sekretær Else-Margrethe Bredland Valgt for 2 år Sekretærarbeid m.m.
Program-
komitees leder Torvald Hellum Ikke på valg Koordinator progr.kom.

Varamedlem Mika Brøvik Andersen Valgt for 2 år
” Asbjørn Kloster Valgt for 2 år
” Einar Tranheim Skarpaas ikke på valg

Revisor: Terje With Andersen Ikke på valg
Programkomiteen:
Leder Torvald Hellum Ikke på valg

Aslaug Bakke Ikke på valg *
Simen Dæhli Valgt for 2 år

Valgkomiteen:
Leder Liv Gautestad Ikke på valg

Arthur Kleivset Valgt for 2 år
Oddleif Håverstad Ikke på valg

* Aslaug Bakke har permisjon, Einar Tranheim Skarpaas trer inn for henne

1. STYRETS ARBEID
Styret har gjennom året 2019 avholdt fem styremøter (14.02., 20.03., 08.05., 05.11., og 27.11.). Fire
av møtene har vært holdt på SGP, ett møte på Frk. Lyng og ett møte i Halia. Styret har behandlet 46
saker i 2019. Til alle styremøtene har varamedlemmene og alle medlemmene i programkomitéen
vært innkalt og deltatt med forslags- og talerett. Det har vært god oppslutning om styremøtene. 

2.  VIRKSOMHETEN I 2019
Senioruniversitetet i Søgne (SiS)  har pr 31/12 -2019 xxx medlemmer.  Vi har også medlemmer fra
omkringliggende kommuner, flest av dem fra Kristiansand. Det er gjennomført 10 møter, alle i kultur-
salen på Søgne gamle prestegård. Styret og programkomiteen ønsker å presentere dyktige fore-
lesere innenfor et allsidig spekter av interessante og aktuelle emner. Vi tilstreber kjønnsbalanse. I
2019 var tre kvinner og sju menn satt opp. To av kvinnene meldte sykdomsforfall og menn ble satt
inn i stedet.Berit Ås: Hersketeknikker og Kadra Yusuf: Somaliske kvinner og kjønnslesting. Etter 
møtene har det vært sosialt samvær i Museumsalen med kaffe/te og rundstykker. 
Styret har fått mange tilbakemeldinger om høy kvalitet på forelesningene. Møtene har vært meget
godt besøkt. Styret foretar ingen detaljert opptelling av tilhørere, med en antar at det i snitt har vært
ca.140 til stede. I januar feiret SiS 10 års jubileum i Museumssalen på SGP med innholdsrikt pro-
gram. Alle tillitsvalgte gjennom årene ble spesielt invitert.

I november feiret Kultursenteret på SGP 20 års jubileum. SiS hadde stand i ganga inn til Kultursalen
og reklamerte for medlelmskap og møtene framover.

Foran hvert semester ble det produsert et programhefte på fire A5 sider. I forbindelse med 10 års 
jubileum for Sis, ble det produsert et jubileumshefte på fire  A4+- sider. Heftet ble tatt inn i Fritidsnytt
og lagt til utdeling.

Tidligere år er det i varierende grad sendt ut pressemeldinger til medieinstitusjoner før møtene. Det
er produsert plakater  i A3 og A4-format for de ulike arrangementene. Plakatene er satt opp på 
strategiske steder. Foredragene er blitt annonsert i Fritidsnytt, Fædrelandsvennen og Budstikka. 
Foredragsholderne har også blitt omtalt i de samme medier i noe varierende grad. 
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Disse arrangementene er gjennomført:

30-01-19 Olav Njølstad Nobels fredspris - gjør den noen forskjell?
30-01-19 Jubileum 10 års jubileum for Senioruniversitetet i Søgne (lukket arr.)
27-02-19 Gunnar Tjomlid Kritisk tenkning, myteknusing og fake news
30-03-19 Pål Repstad Kristian Schjelderup; Mannen som ville åpne kirken
10-04-19 Tarjei Leer-Salvesen Hva bør holdes hemmelig
08-05-19 Magne Haugland Krigshelten Frederik Aaros, Søgne
28-08.19 Ylva Østby Jakten på nostalgien
18-09-19 Gunnar Danbolt Hva er kunst?
16-10-19 Marta Breen Om muser og menn
06-11-19 Trond Bjerkås Maktens forgreininger. Gamle og nye eliter i Søgne på 16-og 17.tallet
27-11-19 Odd Gunnar Skagestad Russland under Vladimir Putin

Programkomiteens arbeid i 2019: Komiteen har hatt x arbeidsmøter og en rekke eposter og telefoner
for å lage semesterprogram. For 2020 er alle forelesere klare ved inngangen til det nye året.

3. Annet
Reisekomiteen har i  2019 bestått av Kjellbjørg Auestad, Else-Margrethe Bredland, Åse Irene Fjermedal
og Oddbjørn Eikestøl, Mål for reisekomiteen er  å  kunne tilby turer  med hovedvekt på historie, kultur
og natur. I mai 2019 ble det gjennomført en fire dagers reise til Kristin Lavransdatter spelet m.m. i sam-
arbeid med Risdal Touring. Turen ble gjennomført med 41deltakere. Meget gode tilbakemeldinger.

4. Jubileumsfeiring - SiS 10 år
Tidligere og nåværende tillitsvalgte i SiS og venner av Sis ble invitert til jubileumsfest i Museumssalen
på Søgne gamle prestegård, onsdag 30. januar 2019 kl. 19. Alle tillitsvalgte kunne ta med ledsagere.
Programmet bestod av aktuelt kåseri ved Vidar Udjus, Anne Lise Riseng med humoristisk innslag, his-
torisk innslag ved Oddbjørn Eikestøl, sang ved Harald Rike Arnesen, mat ved Søgne bygdekvinnelag
og konferansier var Leif Andreas Thortveit.

5. Regnskap
Endelig årsregnskap og kommentar til regnskapet legges fram på årsmøtet.

6. Sluttord
Det avtroppende styret anbefaler at det nye styret arbeider videre etter de retningslinjer som er trukket
opp gjennom de år SiS har bestått: God kvalitet på foredragsholderne og et variert program. Styret og
programkomiteen ønsker å presentere dyktige forelesere innenfor et allsidig spekter av interessante og
aktuelle emner. Vi ønsker også at foreleserne skal avspeile mest mulig kjønnslikevekt. 

I forbindelse med annonsering av program for kommende forelesning, kan det være viktig samtidig å
sende inn en pressemelding om kommende foreleser og innholdet i forelesningen.
I og med at Budstikka slutter ved årsskiftet, er det viktig å bruke andre kanaler som N247 og sosiale
medier for markedsføring, f.eks. ved deling av møteplakatene på Facebook. 

Det er også viktig å holde SiS hjemmeside www.senioruniversitetetisogne.no løpende oppdatert.

Styret vil  takke alle for samarbeidet i 2019. En spesiell takk til Søgne gamle prestgård for leie av 
møtelokalene og Søgne og Greipstad Sparebank for økonomisk bistand. 
Styret mener Senioruniversitetet i Søgne står godt rustet for videre aktivitet.

Årsberetningen er godkjent av styret i møte den 13. februar 2020

Oddbjørn Eikestøl,
styreleder


