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Riktig godt nytt år ønskes alle våre medlemmer!
Ved overgangen til 2020 har Rygge og Moss blitt en kommune, og vi har begynt på det store
jubileumsåret;
-

Prektige Rygge kirke feirer 900 år
Moss kommune feirer 300 år med bystatus
Eldreakademiet har vært i aktivitet i 25 år

Skal en få med seg alt som skjer, blir det et meget aktivt år. Jubileumskomitéen «Moss 2020»
har et utall av tilbud om aktiviteter og har sendt ut et stort hefte hvor alt er nøye beskrevet. I
dette heftet står også vår Jubileumsmatiné den 18. mars oppført. Som nevnt tidligere, har
komiteen sponset oss med støtte til leie av Parkteatret. Dog er det slik at arrangementet kun
er åpent for medlemmer av Eldreakademiet. Siden vår markering er lagt til 18.mars, har vi
flyttet årsmøtet til februar.

Årsmøte
Det innkalles til årsmøte i Eldreakademiet Moss onsdag den 19.februar 2020 på Verket
Scene ca. kl 12.30 umiddelbart etter det ordinære medlemsmøtet hvor Helene Uri med
doktorgrad i språkvitenskap har holdt foredraget «Hvem sa hva?».

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Styrets beretning
Årsregnskap
Fastsettelse av kontingent for 2020
Valg; styreleder for ett år, 2 styremedlemmer for hhv 1 og 2 år, 2 varamedlemmer for
1 år, revisor for 1 år, og 3 medlemmer til valgkomité for 1 år
5. Innkomne forslag.
Årsmøtet ble kunngjort i EA-nytt i desember 2019. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet, må være styret i hende innen 10. februar 2020.

Sak 1.

Årsberetning

Det tilbakelagte virksomhetsåret var Eldreakademiets 24. år. Vår forening er i en unik
situasjon idet antall medlemmer er stadig økende. Styret må avveie opptak av nye
medlemmer i forhold til oppslutningen til møtene våre og kapasiteten på møtestedet. Verket
Scener har en høyere kapasitet enn vårt tidligere møtested. Styret fant derfor å tilby 100 på
venteliste medlemskap fra sommeren 2019. Antall medlemmer var ved årsskiftet 1187 og
antall på venteliste var 132.
Årsmøtet onsdag 20.mars 2019 godkjente årsberetning og regnskap for 2018 uten
merknader. Etter valget har styret bestått av;
Gerd Haave (leder), Knut Funderud, Åse Nilsen Kjelstrup, Carol Bratsvedal og Øivind Rynning
(styremedlemmer), Vibeke Andersen og Turid Muus (varamedlemmer). Revisor har vært
Carsten Vogt. Valgkomitéen har bestått av Liv Steen, Kjellaug Nakkim og Finn Saugestad.
I 2019 har styret avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene møter jevnlig. Marion Myklebust
har vært vår sekretær på deltid gjennom hele året og Steffen Myklebust har ansvar for
administrativ support. Deres bidrag er av meget stor betydning for styrets funksjon, noe vi
takker varmt for. Knut Funderud er kontaktperson mot ikke mindre enn 14 studiegrupper.
Øivind Rynning har vært kontaktperson og tilrettelegger for konsert- og teaterturer. Carol
Bratsvedal har tilrettelagt årets 2 dagers tur på Telemarkskanalen til Dalen Hotell.
Til alle medlemsmøtene har vår trofaste kaffekomité, bestående av 8 medlemmer, sørget for
servering og opprydding etter møtene. De gjør en solid og flott innsats. Våre to medlemmer
Jan Paus og Pål Wensberg sørger for lyd- og bildekvalitet for foredragsholderne. Vi takker
for trygg bistand, og retter også en takk til lederne av studiegruppene for deres innsats.
Samlet sett har vi mange gode medhjelpere som på ulike måter bidrar til at vi oppfyller vår
formålsparagraf: Eldreakademiet Moss er et frittstående forum for formidling av kunnskap
gjennom foredrag, ekskursjoner, studiegrupper etc.»
Foredragsmøter
Møtene har gjennom hele året vært avholdt på Verket Scener hvor salen jevnlig fylles opp og
imponerer våre foredragsholdere med stort oppmøte og en lydhør forsamling. Følgende
møter ble avholdt:
16. januar: Erik Solheim:
«Inspirerende teknologi»
20. februar: Grete Brochmann:

«Langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk
velferd og økonomi»

20. mars:

«Reisen fra isødet i Mossemarka til det store isødet i
Nord-områdene»

Bengt Lie Hansen;

24.april: Asbjørn Bakke:

«Erik Bye – Norge på to bein»

22. mai: Øyvind Brodtkorb Nustad: «Snøen som falt i fjor»
28. august: Niels Rasch-Olsen

«Bier og bringebær»

18. september: Frank Rossavik

«Vår urolige verden- hvor alvorlig er det, og hva kan skje
framover»

16. oktober: Andreas Kvebæk Dahl «Det fins jo tusen av deg»
20.november: Sten Lundbo:

«Polen i europeisk historie og i dag»

Andre arrangementer utenfor Moss
7.februar: «Bestefar» med Sven Nordin

Blå Grotte Fredrikstad

56 deltagere

24. mars:

«Rosenkavaleren»

Den Norske Opera

55 deltagere

6.april:

«12 tenorer»

Oslo Konserthus

94 deltagere

12.-13. juni: «Kanalcruise på Telemarkskanalen» med M/S Henrik Ibsen

41 deltagere

11. september: «Jacobsen, vær så god»

Blå Grotte Fredrikstad

112 deltagere

7. november: «Anna Karenina»

Den Norske Opera

48 deltagere

Programmene for vår og høst ble bekjentgjort i EA-nytt som ble sendt ut elektronisk og pr.
post til de som ennå ikke har meldt inn sin e-postadresse. Elektronisk forsendelse er både
arbeids- og kostnadsbesparende. I tillegg legges programmene ut på vår hjemmeside
www.eldreakademiet.no. Der fins også sekretærens e-postadresse og alle andre praktiske
opplysninger om Eldreakademiet.
Det er en utfordring med postforsendelser idet svært attraktive tilbud kan glippe fordi
posten ikke lenger har en akseptabel leveringstid. Det kan lett bli slik at de med e-post
allerede har booket alle tilgjengelige billetter når posten når fram.
Kontingentvarsel ble i 2019 sendt ut elektronisk til alle som har sendt inn sin e-postadresse.
Økonomi.
Foreningens økonomi er tilfredsstillende, og styret innstiller på at kontingenten for 2020
holdes på samme nivå som tidligere år: kr. 350.
Det vises til revisors uttalelse for et godkjent regnskap.
Moss den 15. januar 2020
Styret I Eldreakademiet I Moss

Gerd Haave/s -

Knut Funderud/s -

Carol Bratsvedal/s –

Øivind Rynning/s

Åse Nilsen Kjelstrup/s –

Styrets forslag til vedtak: Årsrapport for 2019 godkjennes

Sak 2: Årsregnskap
Dette vil bli gjennomgått på lerret . Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr. 52 113.
Egenkapitalen pr 31.12.19 er på kr. 631.606.

Styrets forslag: Regnskapet for 2019 godkjennes.

Sak 3: Fastsettelse av kontingent for 2020
Styrets forslag: Kontingent for 2020 holdes uendret; kr. 350

Sak 4: Valg.
Valgkomitéens innstilling:
Leder (for 1 år)
Gerd Haave
Styremedlem (for 2 år)
Turid Muus
Styremedlem (for 1 år)
Åse Nilsen Kjelstrup
Varamedlem (for 1 år)
Vibeke Andersen
Varamedlem (for 1 år)
Karin Hals
Gjenstår: Styremedlem
Øivind Rynning
Styremedlem
Knut Funderud
Revisor (for 1 år)
Carsten Vogt
Styret forslag til valgkomité: (for 1 år): Kjellaug Nakkim, JanTollefsen,
Ragnhild Heggenhougen.
Komitéen velger selv sin leder

Sak 5: Innkomne forslag

