
Vedtekter for Pensjonistuniversitetet Lillehammer fra 21. februar 2017 

 

1.  Formål. 

Pensjonistuniversitetet Lillehammer har som formål å engasjere pensjonister og andre over 60 år i 

studie- og møtevirksomhet. PU skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig 

kontakt. 

Aktiviteten består hovedsakelig av foredrag. 
  

2. Organisasjon. 

PU er en ideell, frittstående, politisk og religiøst uavhengig organisasjon med eget styre. En 

lønnet administrator med ansvar også for regnskap, er styrets sekretær og møter med tale- og 

stemmerett.   
 

3. Medlemskap. 

Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer. 

  

4. Styret. 

Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på 8 medlemmer. Styremedlemmer velges av årsmøtet og kan 

gjenvelges. Hvert år velges minst 2 styremedlemmer for en periode på 2 år, og deretter lederen 

for ett år blant de valgte styremedlemmene. Et medlem kan ikke være styremedlem i mer enn 3 

sammenhengende perioder (6 år).  

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak kan treffes når minst 3 av 

styrets medlemmer stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

PU forpliktes ved underskrift av styreleder og administrator. 
 

5. Årsmøtet.  

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. 

Forslag må skje skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1.  Styrets beretning. 

2.  Aktivitetsregnskap. 

3.  Fastsettelse av kontingent. 

4.  Valg av leder, styremedlemmer og revisorer. 
5.  Valg av 3 medlemmer til valgkomite for 2 år av gangen. 

6.  Innkomne forslag. 

Alle valg og vedtak fattes ved alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering dersom dette 

forlanges av flere enn 5 deltakere. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

6. Endringer av vedtekter. 

Endringer av vedtekter kan skje på årsmøtet og krever to tredjedels flertall av de frammøtte.  

 

7.        Oppløsning 

Forslag om oppløsning må fremmes på årsmøtet av minst en fjerdedel av medlemmene og må 

skriftlig være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 

Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. For at oppløsningen skal være 

gyldig, må den gjentas i ekstraordinært årsmøte, kalt sammen med minst en måneds varsel, 

men senest seks uker etter første behandling 

Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. 

Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle allmennyttige kulturformål senest 3 måneder etter 

oppløsningen og etter styrets beslutning. 


