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Styret ønsker alle et bedre år i 2021 enn det året vi forlot! 

Ved utgangen av 2020 trodde vi på lys i tunnelen. Slik gikk det ikke. Vi starter året med 

strammere restriksjoner enn noensinne. Det er derfor med usikkerhet vi i denne utgaven av 

EA-nytt, varsler årsmøte med styrets rapportering av det som skulle vært vårt jubileumsår. Vi 

må fastholde troen på at det i løpet av året vil bli mer normalisert. 

Årsmøte 

Det innkalles til årsmøte i Moss Eldreakademi onsdag den 17. mars 2021 direkte etter 

medlemsmøtet som denne gangen starter kl. 10.30. Påmeldingsfrist pga. Covid-19 er den  

3. mars til foredraget «Finnes det et norsk Storbritannia -et Norbritannia» med Gry B. Almås. 

Dagsorden 

1. Styrets beretning 

2. Årsregnskap 

3. Fastsettelse av kontingent for 2021 

4. Valg 

5. Innkomne forslag 

Årsmøtet ble kunngjort i EA-nytt i desemberutgaven 2020. Forslag som ønskes behandlet på 

årsmøtet, må være styret i hende innen 3. mars.  

Dersom det skulle vise seg at restriksjonene fortsatt umuliggjør et møte i mars, setter vi opp 

en alternativ dato for årsmøtet: 26.mai. Dette er en måned for sent iht. vedtektene, men vil 

forhåpentligvis være innenfor muligheten for å kunne avvikles. 

Sak 1. Styrets beretning. 

Driftsåret 2020 ble et unntaksår. Planene for møter og kulturarrangementer ble dels 

avkortet og dels avlyst. Året startet med veldig høyt frammøte i januar- og februarmøtene. 

Så kom bråstoppen i mars. Det ble utsettelse av jubileumsarrangementet til 2021 og 

kansellering av påfølgende møter for våren. I høstsemesteret klarte vi å starte opp igjen 

innenfor rammen av 200 deltagere på Verket Scener fram til november hvor møtet igjen 

måtte kanselleres.  

Styret har til tross for alle restriksjoner gjennomført 9 styremøter. De har foregått på ulike 

måter; i møterom hos sekretæren, i friluft og skriftlige møter. Det har hele tiden vært et mål 

å tilby medlemsmøter i forhold til de til enhver tid gjeldende restriksjoner. 



Varamedlemmene møter jevnlig. Marion Myklebust har vært sekretær og Steffen Myklebust 

har ansvar for administrativ support. Styret har en god samarbeidsstruktur, og sekretariatet 

er til uvurderlig hjelp i arbeidet.  

Til tross for reduserte tilbud til medlemmene, har pågangen for å bli opptatt som medlem i 

EA, vært stor. Ved utgangen av året var det 175 på venteliste. Styret besluttet å ikke ta opp 

nye medlemmer i løpet av 2020 med bakgrunn i at det kun var mulig med 200 deltagere på 

møtene. Ved utgangen av 2020 var det 1096 medlemmer. Fra januar ble det igjen opptak av 

nye medlemmer. 

Årsmøtet ble avholdt 19. februar hvor årsberetning og regnskap ble godkjent. Et innsendt 

forslag om å legge årsmøtet før medlemsmøtet, ble avvist.  

Valgene fikk følgende resultat: leder for 1 år Gerd Haave, styremedlemmer Knut Funderud 

og Øivind Rynning (gjenstod 1 år), Turid Muus (valgt for 2 år), Åse Nilsen Kjelstrup (valgt for 1 

år), Karin Hals og Vibeke Andersen (varamedlemmer for 1 år). Revisor Carsten Vogt ble 

gjenvalgt for 1år. Valgkomite: Jan Tollefsen, Kjellaug Nakkim og Ragnhild Heggenhougen. 

Kaffegruppa på 10 personer har hjulpet til på de 2 første møtene i 2020, men styret fant å 

måtte avvikle kaffetilbudet på de øvrige møtene. Medlemmene Jan Paus og Pål Wensberg 

bidrar med å sikre god lydkvalitet på møtene våre. 

Eldreakademiet har 11 studiegrupper. Disse er selvstyrte. Temaene i gruppene er 

mangfoldige fra litteratur til kunsthistorie. Vi har ingen rapporteringsplikt for gruppene. Det 

vi vet, er at gruppene har vært restriktive med møtevirksomhet dette året for å unngå 

smitterisiko. Noen av gruppene har møttes på høsten, mens andre har utsatt 

møtevirksomheten i påvente av vaksinering. Steffen Myklebust gjennomførte et kurs i 

«Hvordan arrangere nettmøter» tidlig på høsten. 

Kun ett av de planlagte kulturtilbudene for våren var mulig å gjennomføre. De øvrige ble 

kansellert. For høsten var det ikke mulig å gi tilbud i og med at institusjonene var stengt. 

Selv i Covid19-året har det så langt mulig vært bestrebelser for å oppfylle vår forenings 

formålsparagraf: «Eldreakademiet i Moss er et frittstående forum for formidling av kunnskap 

gjennom foredrag, ekskursjoner, studiegrupper etc.» 

Foredragsmøter på Verket Scener: 

22. januar: Wasim Zahid «Hjerte for hjerte» - fullpakket sal 

19. februar: Helene Uri «Hvem sa hva?» - full sal 

28. august: Berit Kolden «Moss bys historie og jubileumsgaven» - noe under 100 deltagere 

16. september: Christine Dalebø Gjerdevik «Kunstig intelligens – hva er det, hvordan kan det                

brukes og hva betyr det for personvernet?»          - 170 deltagere 

21. oktober: Hans Martin Frydenlund Flaatten «Edvard Munch – hans mesener, samlere, 

hjelpere og venner 1900 – 1916.  - 119 deltagere 



Møtene den 22.april og 27. mai ble kansellert, men det ble streamet intervjuer med hhv 

Henning Kristoffersen og Per Vollestad på hjemmesiden vår. Jubileumsarrangementet den 

18. mars ble utsatt til 2021. Møtet den 18. november med utenriksråd Torgeir Larsen, som 

var fullbooket - måtte også kanselleres dessverre. 

Kulturarrangement: 

20. februar : Oslo Nye Teater «Så som i himmelen». To fulle busser hadde gleden av å 

oppleve den fantastiske musikalen som det eneste tilbudet vi hadde mulighet for å 

gjennomføre i 2020. 

Økonomi. 

Foreningens økonomi er solid, og styret innstiller på uendret kontingent også for 2021. Se 

ellers sak 2. 

Moss den 7. februar 2021 

Styret i Moss eldreakademi 

Gerd Haave/s     Knut Funderud/s       Turid Muus/s       Åse Nilsen Kjelstrup      Øivind Rynning 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsrapport til etterretning. 

Sak 2: Årsregnskap for 2020 

Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr. 124.218 mot kr. 52.113 i 2019. Årsaken til 

det store overskuddet ligger i alle kanselleringene og derav ingen kostnader til møtene. 

Egenkapitalen pr 31.12.2020 var kr. 770.524 mot kr. 631.606 i 2019. 

Regnskapet vil bli gjennomgått på lerret. Det vises ellers til revisors beretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes 



 

Sak 3. Fastsettelse av kontingent for 2020 

Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent for 2021 beholdes uendret; kr 350. 

 

Sak 4: Valg. 

Valgkomiteen har bestått av Jan Tollefsen, Ragnhild Heggenhougen og Kjellaug Nakkim. 

Deres innstilling til årsmøtet forelå den 31.januar og siteres her. 

«Leder.  
Gerd Haave, gjenvelges for 1 år 
Styremedlemmer: 

Øivind Rynning gjenvelges for 2 år 
Karin Hals (ny) velges for 2 år. (Erstatter Åse Nilsen Kjelstrup som har sittet 6 år og derfor 
ikke kan gjenvelges) 
Geir Tufte (ny) velges for 2 år. (Erstatter Knut Funderud som har sittet 6 år og ikke kan 
gjenvelges) 
Turid Muus er ikke på valg 
Varamedlemmer: 
Kjell Kåsin og Gerd Ege velges for 1 år. (Erstatter Karin Hals som er foreslått til nytt 
styremedlem og Vibeke Andersen som døde høsten 2020.) 
Revisor: 
Carsten Vogt gjenvelges for 1 år.» 
Valgkomité: Styret foreslår gjenvalg av Jan Tollefsen og Ragnhild Heggenhougen og Knut 
Funderud som nytt medlem. Alle tre velges for 1 år. 
 
Sak 5. Innkomne forslag 

Frist for å fremme forslag settes til 3.03.2020. 

 

•               *                     *                          *                   *                           *                      * 

 

Jubileumskonserten finner sted onsdag 21.04.21 kl. 11.00 i Moss Kulturhus, Parkteatret. 

«Markering av Eldreakademiets 25(+1) år» (Dørene åpnes kl. 10.00) 

Se omtale i EA-nytt av desember 2020. Antall plasser tilgjengelig er pr. nå 200, men vi håper 
at det vil bli utvidelse etter at vi har fått våre vaksinedoser. Ny påmelding til konserten 
starter 15. februar. Tidligere ledere og festtaler m/ledsagere får egen invitasjon. Øvrige 
påmeldinger må skje skriftlig til post@eldreakademiet.no eller pr. brev: Eldreakademiet, 
Furuveien 8, 1524 Moss. 
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