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Nytt år og spennende tider – vil vi snart kunne møtes ordinært?
Sannelig var vi heldige som rakk å avvikle vår markering av jubileet før det igjen ble full stans
i møtevirksomhet i desember. Det er tydelig at mye fortsatt er uforutsigbart, men det er lov
å ønske og håpe at vi igjen kan treffes på Verket Scener i hvert fall med 200 til stede som er
maks antall pr dato.
Som dere fikk melding om pr e-post har styret etter avklaring med foredragsholderen,
forskjøvet medlemsmøtet med Espen Rostrup Nakstad. Medlemsmøtet er lagt inn som en
ekstra møtedag – onsdag 4. mai. Da håper vi at det er gjennomførbart med full sal.

Årsmøte
Det innkalles til årsmøte i Moss Eldreakademi onsdag den 16.mars 2022, direkte etter
medlemsmøtet hvor vi har besøk av tidligere finansminister og statsforvalter Sigbjørn
Johnsen. Han vil fortelle om sin store interesse for forfatteren Hans Børli.
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Årsmøtet ble første gang kunngjort i EA-nytt i desemberutgaven 2021.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen onsdag 2. mars.
Forslag sendes til: post@eldreakademiet.no eller Eldreakademiet, Furuveien 10, 1524 Moss
Dersom det mot formodning ikke er mulig å møtes på Verket Scener på grunn av ev. nye
restriksjoner, vil årsmøtet bli avholdt digitalt på Teams. Dere får da på forhånd en epost som
dere svarer på om dere ønsker å delta på årsmøtet og får deretter en lenke som benyttes på
årsmøtedagen.

Sak 1. Styrets beretning.
Driftsåret 2021 ble igjen delvis et unntaksår. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at
medlemmer savner de regelmessige møtene og de kulturelle tilbudene.
Møtene som var planlagt for våren måtte kanselleres. I mars fikk vi tilbud fra Gry Blekastad
Almaas om å gjennomføre hennes foredrag på Teams. Det takket vi ja til. Faktisk var det 76
medlemmer som deltok på det digitale foredraget.
I april ble det heller ikke mulig å møtes og jubileumsfesten som skulle vært avholdt den 21.
april, ble flyttet til 1. desember. Det vi imidlertid gjennomførte, var et digitalt årsmøte.
Årsmøtet godkjente både beretning om arbeidet og regnskapet som på grunn av alle
kanselleringene og derved lite kostnader, viste et solid resultat.
Valgene fikk følgende resultat: leder for ett år Gerd Haave, styremedlemmer Geir C. Tufte,
Turid Muus, Øivind Rynning og Karin Hals. Varamedlemmer for 1 år: Gerd Ege og Kjell Kåsin.
Som revisor ble Carsten Vogt gjenvalgt. Valgkomite ble valgt: Jan Tollefsen, Ragnhild
Heggenhougen og Knut Funderud.
Helt fra årsskiftet var det vanskelig for styret å kunne møtes fysisk. Flere møter ble derfor
gjennomført skriftlig helt fram til våren var blitt så varm at vi kunne møtes ute med god
avstand. Slik sett har styret holdet jevnlig kontakt til tross for restriksjoner. Vi klarte å få
flyttet de fleste av foredragsholderne fra de kansellerte vårmøtene til høsten 2021.
Etter sommerferien lysnet mulighetene, og vi kunne igjen møtes fysisk, riktignok med krav
om å ha påmeldinger. Det var spennende om våre medlemmer turte å møte opp på Verket
Scener som for øvrig hadde lagt godt til rette med hensyn til smittevernkrav.
Vi startet høsten med friskt mot og var glad for igjen å kunne tilby møter på Verket Scener.
Alle de planlagte møtene for høsten ble fysisk gjennomført, og deltagelsen var
tilfredsstillende hensyntatt at det fortsatt for mange, føltes noe utrygt.
Styret la denne høsten om opplegget for kaffeservering: i stedet for pausekaffe har vi servert
ventekaffe. Muffins er blitt supplert med lefser. Dette har slått godt an. Kaffegruppa har
skjenket kaffe ved inngangen og bidratt til forsvarlig smittevernhåndtering.
Også i 2021 har vi har hatt god teknisk hjelp med gjennomføringen av møtene av Jan Paus og
Pål Wensberg. Styret vil takke alle nevnt over for den praktiske hjelpen. I tillegg vil styret
takke sekretariatet for uvurderlig støtte og bistand.
På høsten jobbet styret med å få etablert flere studiegrupper. Karin Hals, med ansvar for
studiegruppene, har hatt kontakt med alle studiegruppelederne, har skaffet innsikt i hvor
mange aktive medlemmer hver gruppe har og hvordan aktiviteten i gruppa er. De fleste
gruppene har ikke rom for å ta inn nye medlemmer. På to medlemsmøter i høst har vi
forsøkt å anspore medlemmer til å melde seg som ledere med tanke på å opprette nye
grupper. Også direkte forespørsler har vært forsøkt, dessverre uten resultat så langt.
Den to ganger utsatte jubileumsmarkeringen av Moss Eldreakademis 25 år, ble endelig
gjennomført den 1. desember. Follo Seniororkesters Storband med solist Hilde Louise
Asbjørnsen og under ledelse av Kjell Martinsen gav oss en unik, flott markering. I tillegg holdt
Ivar Ernø en hyggelig festtale til glede for alle de fremmøtte. Feiringen ble markert med
blomster til den av stifterne som var til stede; Kerstin Berger, og tidligere styreledere fikk

velfortjente blomster. Etter festen ble Inger Ree Pedersen oppsøkt og overlevert blomster
som takk for bidraget ved opprettelsen av EA.
Styret vil ønske vår vitale forening, som ved årsskiftet består av 1108 medlemmer og med
145 på venteliste, lykke til med de neste 25 årene. Styret tar vår målsetting på største alvor:
«Eldreakademiet i Moss er et frittstående forum for formidling av kunnskap gjennom
foredrag, ekskursjoner, studiegrupper etc.» Måtte vi nå få en situasjon i inneværende år som
sikrer at planer kan følges!
Foredragsmøter på Verket scener:
25. august: Sosialantropolog Henning Kristoffersen: «Kina som imponerer og skremmer»
116 til stede
22. september: advokat Karianne Hulaas: «Testamente og fremtidsfullmakt» 83 til stede
20. oktober; professor Dag Hessen; «Verden på vippepunktet»

275 til stede

10.november: operasanger/baryton Per Vollestad «Gamle reklameslagere» 170 til stede
24. november: Professor emeritus Bernt Aardal: «Stortingsvalget 2021- Hva skjedde?
190 til stede
Kulturarrangement:
6.og 7.september: Dagsturer til Blaafarveværket

83 deltagere

1. desember: Jubileumsmarkering i Parkteateret - Moss EA 25 år
Konserten i Oslo Konserthus 4. oktober utsatt til 5. februar 2022

ca. 400 deltagere
112 påmeldt

Økonomi:
Økonomien er solid. Regnskapet ble avsluttet med et årsresultat på kr. 66.055. Med solid
økonomi innstiller styret på at kontingenten holdes uendret også for 2022 med kr 350 per
medlem. (Se sak 3)
Moss den 9. februar 2022
Gerd Haave/s

Øivind Rynning/s

Turid Muus/s

Karin Hals/s

Geir C. Tufte/s

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsrapport til etterretning.

Sak 2 Årsregnskap.
Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 66.055 mot kr 124.218 i 2020. Året
2020 var som kjent et år med lav aktivitet i foreningen pga. koronarestriksjoner.
Egenkapitalen er kr 822.579. Fullstendig regnskap vil bli presentert på årsmøtet som
sak 2. Det vil bli gitt anledning til å stille utdypende spørsmål.

Fra revisor Carsten Vogt har styret mottatt følgende revisjonsberetning for regnskapsåret
2021:
«Jeg har revidert regnskapet til Eldreakademiet Moss for regnskapsåret 2021 som
viser et overskudd på 66.055.
Regnskapet er ført og satt opp i henhold til God Regnskapsskikk.
Bilag er kontrollert og bank-konti avstemt.
Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet.
Moss 13. januar 2022
Carsten Vogt/s
Revisor»
Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes

Sak 3: Fastsettelse av kontingent for 2022
Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent for 2022 beholdes uendret; kr 350.

Sak 4: Valg.
Valgkomitèen har bestått av Jan Tollefsen, Ragnhild Heggenhougen og Knut Funderud. Brev
fra valgkomiteen forelå den 4. november 2021 og siteres her:
«Valgkomiteens innstilling:
Leder Gerd Haave gjenvelges for 1 år.
Styremedlem Turid Muus gjenvelges for 1 år (har sittet 5 år i styret og kan bare
gjenvelges for 1 år.
Styremedlemmene Øivind Rynning, Karin Hals og Geir C. Tufte er ikke på valg.
Varamedlem Gerd Ege gjenvelges for 1 år.
Roger Magnem velges som varamedlem for 1 år etter Kjell Kåsin som ikke ønsker
gjenvalg.
Revisor Carsten Vogt gjenvelges for 1 år.»
Styret foreslår gjenvalg av valgkomitéen for ett år: Jan Tollefsen, Ragnhild
Heggenhougen og Knut Funderud.
Sak 5: innkomne forslag.
Blir tatt opp i møtet alternativt ettersendt på e-post.

