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ÅRSMØTE I NOTODDEN TURLAG 

23. MARS 2021 KL. 18:00 

DIGITALT VIDEOMØTE VIA MICROSOFT TEAMS 

 

1.  Konstituering 

2.  Valg av møteleder og sekretær 

3.  Valg av personer til å undertegne protokoll 

4.  Styrets årsberetning 

5.  Turkomiteen sin årsberetning 

6.  IT og Markedsføring sin årsberetning 

7.  Himingsjå hyttestyre sin årsberetning 

8.  Løypekomiteen sin årsberetning 

9.  DNT ung voksen sin årsberetning 

10.  Barnas Turlag Hjartdal sin årsberetning 

11. Økonomikomiteen sin årsberetning 

12.  Regnskap 

13.  Budsjett 

14.  Valg 

15.  Innsendte saker 
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STYRETS ÅRSMELDING FOR ÅRSMØTEPERIODEN 
2020 - 2021 
 
Styret siste år har bestått av følgende personer:  
 
Leder: Silje Brokke     
Sekretær: Nina Sleperud   
Kasserer: Torstein Nordli    
Styremedlemmer:  
Aud Hegna Finnekåsa 
Thor Olav Sørensen 
Varamedlemmer: 
Mari Beitnes 
Fred Ronny Johannesen 
Øvrige styremedlemmer: 
Trine Beate Evensen (Turkomiteen) 
Marit Syftestad (Økonomikomiteen) 
Roar Kråkenes (Løypekomiteen) 
Roger Heimdal (Barnas Turlag Notodden) 
Helene Gundersen (Himingsjå hyttestyre)  
Karianne Haugan Skårdal (Barnas Turlag Hjartdal) 
Sahra Hagi (DNT integrerer) 
 
Året 2020-2021 
Dette driftsåret har vært preget av Covid-19 situasjonen i meget stor grad. Restriksjoner og 
smittevernstiltak har gjort at de aller fleste turer og arrangementer har måttet avlyses eller begrenses, og 
det har også lagt en stor demper på møter og dugnadsaktivitet. Himingsjå har også mistet mye bookinger 
på grunn av dette. Vi har sett en enorm økning i bruk av digitale plattformer i denne tiden, som har 
tydeliggjort viktigheten av vårt arbeid med å legge ut turer, aktiviteter og informasjon digitalt - spesielt på 
SjekkUT og ut.no. Dessverre har det vært mye tekniske utfordringer med spesielt SjekkUT fra sentralt hold 
dette året, noe som har skapt en del frustrasjoner både hos brukerne og hos oss. Vi håper dette blir bedre i 
2021, slik at vi kan fortsette vår digitale satsning. En viktig milepæl dette året var avgjørelsen i 
ekstraordinært årsmøte om at Notodden Turlag skal bli en del av DNT Telemark. 2021 vil bli brukt til å 
forberede sammenslåingen, og komme fram til gode løsninger for samarbeidet fremover for begge parter. 
 
Styremøter: Det har vært avholdt 10 styremøter og det er behandlet 109 saker i perioden 09.06.2020 til 
11.02.2021. (Perioden fra årsmøtet 28.05.2020 og ut februar 2021) 
 
Årsmøter: Det er gjennomført to årsmøter. Et ordinært årsmøte 28.05.2020 og et ekstraordinært 
årsmøte 18.11.2020, der eneste sak var sammenslåingen av Notodden Turlag med DNT Telemark. 
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Aktivitet i 2020: 

Antall dugnadstimer er vesentlig lavere enn normalt, på grunn av lite aktivitet dette spesielle året.  
 
Fakkelturen 
Ble ikke avholdt i 2021 på grunn av Covid-19. Det ble i stedet kjørt en fotokonkurranse med Lys i mørket 
som tema, der folk kunne tagge/sende inn bilder. Lav deltakelse. 
 
Landsmøte 
Landsmøtet i 2020 ble gjennomført digitalt. Thor Olav Sørensen, Mari Beitnes, Mia Bredine Endresen og 
Silje Brokke deltok fra Notodden Turlag. 
 
Høstmøtet 
Ca. 50 fremmøtte kom til høstmøtet, der vi hadde gjennomgang av årets aktiviteter, nyheter, planer og 
foredrag av Turid Bolstad og Silje Brokke. Møtet ble holdt i kantina på IDEA Kompetanse.  
 
OPPTUR 
Opptur i 2020 ble ikke gjennomført pga. Covid-19. 
 
KulTur 
KulTur 2020 ble ikke gjennomført pga. Covid-19. 
 
DNT Integrerer 
Ingen turer gjennomført i 2020 pga. Covid-19, og frafall av frivillige. Aktiviteten gjenopptas snarest mulig 
- nye frivillige til gruppen må verves. 
 
Barnas Turlag Notodden 
Ingen aktivitet i 2020 på grunn av Covid-19-situasjonen, og manglende leder/styre. Styret i Notodden 
Turlag jobber med å få på plass ny leder og flere styremedlemmer. Inntil videre holder styreleder og 
styremedlemmer i turlaget i aktivitetene som er satt opp for 2021. 
Den eneste aktiviteten som er gjennomført siden forrige årsmøte var Kom Deg Ut- dagen 7. februar, som 
ble avholdt på Tinnemyra med skøyteløype, bål og Turbo-besøk. Svært få møtte opp, men aktiviteten ble i 
hvert fall gjennomført. 8 turer/aktiviteter står på programmet for 2021.  
 
Kjentmannsmerket  
Arne Bakka og Olav Stene var ansvarlige for kjentmannsmerket 2020/2021. I tillegg har mange hjulpet til 
både praktisk og teoretisk. Heftet ble lansert våren 2020, og har vært en stor suksess. Tilbudet har vært 
meget godt mottatt i tiden med restriksjoner pga. Covid-19.  
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Samarbeid med avdeling for hjemmeboende demente menn 
Ingen turer gjennomført i 2020 pga. Covid-19. 
 
SjekkUT 
SjekkUT fungerer som en digital registrering av reisemål eller til steder som lokale DNT-foreninger legger 
ut som digitale mål. Registreringen foregår ved hjelp av smarttelefon. De som registrerer seg, kan i tillegg 
til navn legge ut bilder med en DNT-signatur i underkant. 
Notodden Turlag har i 2020 lagt ut alle Kjentmannsmerketurene. 19 turkassemål er også inne på 
SjekkUT. Det var en enormt stor økning i innsjekkinger i 2020, som følge av Covid-19 situasjonen. 
Nøyaktige tall er per nå dessverre ikke mulig å få ut fra systemet.  
 
Partnerskap Notodden kommune og Notodden Turlag 
Vi inngikk partnerskapsavtale med Notodden kommune i februar 2017. Avtalen innebærer en 
anerkjennelse for det arbeidet vi gjør og gir oss en inntekt på 120 000 kr fordelt over tre år fordelt fra 
2017 til og med 2020. Vi forplikter oss til å videreføre aktivitet som fremmer folkehelse. Avtalen skal 
reforhandles i mars 2021. 
 
Telen 
Turlaget blir markedsført i lokalavisa Telen. Vi er synlige på redaksjonell plass og i stoff Turlaget selv leverer 
avisa. For vårt bidrag til avisa får Notodden Turlag en reduksjon av annonseutgiftene med 50 %. Vi har hatt 
flere artikler i Telen i 2020, spesielt i forbindelse med Covid-19 situasjonen, men også i forbindelse med 
Himingsjå og Tursenteret.  
Telen er fortsatt en viktig samarbeidspartner. 
 
Turkasser 
Thor Olav Sørensen, Fred-Ronny Johannessen og Nina Sleperud har gått til alle Turkassene, tracket 
turløypene digitalt og alt skal på sikt legges ut på Ut.no med beskrivelse. Det vil også bli laget en folder med 
litt informasjon om hver kasse. Vi har som mål at dette prosjektet skal sluttføres i løpet av 2021. Notodden 
Turlag har 19 Turkasser, og den 20 kassen kommer opp i løpet av våren 2021. Turkassefadderne passer 
på at alt er i orden, bytter bøker og sjekker kassene etter behov og har lagt ned nesten 200 dugnadstimer 
på dette i 2020.   
 
Markedsføring 
Markedsføring og synliggjøring av Notodden Turlag/DNT er en viktig oppgave. Vi er godt synlig i bybildet 
gjennom to lyskasser festet på taket og veggen på Tursenteret. Tursenteret ble også oppgradert høsten 
2020 med en mye mer synlig DNT-fasade. Vi har Roll-Ups stående permanent på USN og på 
Servicetorget. I 2020 ble det også kjøpt inn noe profileringstøy til nye styremedlemmer i gruppene. 
Turlaget er også representert på alle torgdager, med stort telt, roll-ups og andre visuelle effekter. På sosiale 
medier og SjekkUT er det gjort mer arbeid enn noen gang, og vi opplever gode tilbakemeldinger og 
resultater av dette. 
 
Hjemmesider/Facebook/Instagram 
Hjemmesidene framstår som bra og oppdateres jevnlig. Turer legges ut med nok informasjon og 
elektronisk påmelding hvor det kreves. 
Facebook-sidene til Notodden Turlag har følgende antall følgere i skrivende stund: 
Notodden Turlag (hovedside): 1925 
Barnas Turlag Notodden: 901  
Barnas Turlag Hjartdal: 364 
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DNT integrerer Notodden: 95 
DNT ung voksen Notodden: 443 
Facebook-gruppen UT24 har 2200 medlemmer, og 3892 
følger oss på Instagram. 
 
Tursenteret 
Tursenteret er åpent for publikum/kunder tirsdager og torsdager i tidsrommet 16.00 - 18.00. Vi har i 
inneværende årsmøteperiode dekket bemanningen alle planlagte åpningsdager bortsett fra høytider og 
ferier, og når restriksjoner ift. Covid-19 har hindret oss i å holde åpent. Ekstra tiltak er gjort i forhold til 
smittevern. Husleia i Heddalsveien 34 er økt til kr 3000 pr mnd. Tursenteret er et nødvendig møtested for 
styret, andre frivillige og kunder/medlemmer i Notodden Turlag. Lokalene brukes også som lager for 
Turlaget. 
 
Rallarkraft 
Notodden Turlag har en avtale med Notodden Energi hvor vi har forpliktet oss til å jobbe for nye kunder til 
Rallarkraft. Gjenytelsen til Notodden Turlag er 200 kroner pr år pr kunde. 45 Rallarkunder er knyttet til 
Notodden Turlag. Dette gir en inntekt på 9 000 kr. pr. år. Avtalen må fornyes i 2021. 
 
Grasrotandelen 
Vi har 84 Grasrotgivere. Dette ga oss en inntekt på ca. 45.000 kroner i 2020. 
 
Medlemmer: 
Notodden Turlag hadde, pr 1. januar 2021, 809 registrerte medlemmer i kommunene Hjartdal og 
Notodden. Dette er en vesentlig nedgang på 9,7% fra november 2019 (896). Nedgangen skyldes 
sannsynligvis Covid-19 og manglende muligheter til å besøke turisthytter og arrangementer. 
For 2020 innrapporterte Notodden Turlag til sammen 3 138 dugnadstimer til Den Norske 
Turistforening. 
 
Sammenslåing av Notodden Turlag og DNT Telemark 
Etter et forarbeid over mange måneder, gjort av styret sammen med representanter for DNT Telemark, ble 
det på ekstraordinært årsmøte den 18.11.2020 avgjort med 17 mot 1 stemmer at Notodden Turlag skal 
bli en del av DNT Telemark. Dette er planlagt å tre i kraft fra og med 1. januar 2022. 
 
Prosjekter planlagt gjennomført i 2021-2022: 

• Utbygging av løyper i Hjartdal 
• Regnbueløype til Kåfjellåsen 
• Anneks på Himingsjå 
• Utrede mulighetene for dagsturhytte på Eikeskar 
• Bygge ny bru ved Aslaksstul 
• Merke løyper på Grønkjær 
• Gjennomføre så mange planlagte aktiviteter som mulig ift. smitteverntiltak 

 
Notodden 08.03.2021 
 
Silje Brokke 
Styreleder 
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ÅRSBERETNING  
TURKOMITEEN ÅRSMØTEPERIODEN 2020-2021 
 
Turkomiteen har i perioden mars 2020 til mars 2021 bestått 
av: Trine Beate Evensen, Dinde Lia, Odd Rune Haugerud Underberg, Ingvill Anita Portås og Ragnar Løkka.  
 
Som for så mange andre preges Turkomiteen i stor grad av korona. Både med tanke på møter, og ikke 
minst ift. gjennomføring av turer. Turaktiviteten på individuell basis har vært svært høy i året som har gått, 
men lovpålagte restriksjoner medførte at mange av våre fellesturer måtte kanselleres. Det var planlagt 36 
turer i turprogrammet for 2020, dessverre har kun 6 av turene latt seg gjennomføre.  
 
Turkomiteen har gjennomført 6 møter, vi har hatt våre møter i Tursenteret i Heddalsvegen, som er godt 
egnet for slike møter. Det har ellers vært utstrakt kommunikasjon på andre digitale plattformer, både 
internt i Turkomiteen, sammen med Styret, og ut mot våre turledere. 
 
Vi har utarbeidet nytt turprogram for 2021, som ble fullfinansiert med salg av annonseplass i heftet.  Det 
er planlagt nesten 30 nye turer, det er stort spenn i turer for det nye året, fokus har vært å tilby turer til 
bredden av våre medlemmer og i vårt primære nærområde. Skiturer, korte formiddagsturer i nærområde, 
og andre spennende turer der vi legger inn et tema eller annet kulturelt innslag.  
 
Turledere, det er i dette året gjort en kartlegging og tydeliggjøring av krav til kompetanse hos våre 
turledere. DNT har utarbeidet omfattende krav til kompetanse og tilbyr opplæring for turledere, og det er 
her også utarbeidet retningslinjer for konvertering av «generell turleder kompetanse, slik at denne kan 
godkjennes som formell «DNT Turlederkompetanse».  
 
I dag har vi registrert 32 turledere som alle har «M1 Ambassadørkurs», 8 personer har «M2 
Grunnleggende Turlederkurs», vi har i dag ingen som innehar «M3 Sommer Turlederkurs» eller «M4 
Vinter Turlederkurs». Dette blir et viktig tiltak for kommende periode.  
 
Vi takker alle våre turledere og turkomiteens medlemmer for god innsats i 2020!  
 
Notodden 06. mars 2021, Ragnar Løkka Leder Turkomiteen. 
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ÅRSBERETNING  
IT OG MARKEDSFØRING 
ÅRSMØTEPERIODEN 2020-2021  
 
IT og Markedsføring er en gruppe som i 2020 har vært enda viktigere enn i «normale» år. Pandemien har 
gjort at vi har fått mye færre muligheter til å møte folk ute på tur, kurs og andre aktiviteter og det har vært 
desto viktigere å benytte alle digitale verktøy vi har for å nå ut til folk om DNT og Notodden Turlag. Når de 
fysiske møteplassene forsvinner, er vi helt nødt til å møte folk på digitale arenaer.  
 
Markedsføring 
Vi har fortsatt arbeidet vi begynte på i 2019 med å heve kvalitetsnivået på markedsføringen vår og vi 
mener selv vi nå er på et ganske profesjonelt nivå. Vi får også mange (veldig hyggelige) tilbakemeldinger 
på dette, særlig i forbindelse med markedsføring av Tursenteret. Det er verken enkelt – eller gratis – å 
opprettholde et så høyt nivå, og vi jobber veldig hardt for å levere det kvalitetsnivået vi ønsker.  
 
Vi har fremdeles en jobb å gjøre rundt det å markedsføre DNT-medlemskap og Himingsjå, så disse feltene 
ønsker vi å ha større fokus på i 2021. 
 
Kanalene vi markedsfører oss i er Sherpa (nettsiden vår, UT.no og SjekkUT), Facebook, Instagram og Telen.  
 
Sherpa 
Nettsiden vår er hovedbasen vår, her ligger absolutt all informasjon om alt vi gjør. Her finner du  
informasjon om alle turtilbudene og turgruppene våre, DNT-hytta vår Himingsjå, siste nyheter,  
turreportasjer og alle våre kommende turer, kurs, arrangementer og andre aktiviteter. Du finner info om  
Tursenteret, medlemskap, frivillighet og alt du trenger å vite om Notodden Turlag. Her ligger også et 
organisasjonskart med oversikt over alle de ulike arbeidsgruppene våre, i tillegg til kontaktinformasjon for 
alle frivillige med faste verv og oppgaver. All form for påmelding til turer og aktiviteter går også via Sherpa. 
Nytt av 2021 er at alle våre frivillige nå skal bruke heldigitale skjemaer for aktivitetsplanlegging og 
aktivitetsrapport som de finner på nettsiden vår under en egen frivillig-portal. Her kan frivillige også finne 
og laste ned skjema for kjøregodtgjørelse, sjekkliste for tilsyn på Himingsjå og utleggsskjema. 
 
SjekkUT 
SjekkUT har siden lansering i 2016 vært et av våre viktigste verktøy for å få folk ut på tur. Dette er noe folk 
syns er enkelt og gøy å bruke, og vi har sett bruken øke drastisk hver eneste sommersesong. Særlig våren og 
sommeren 2020 tok dette helt av, med en økning på over 3800% sammenlignet med våren 2019. Vi har 
hele tiden jobbet med å jevnlig polere innholdet vårt på SjekkUT og vi opplever fremdeles at vi er på et mye 
høyere nivå enn andre DNT-foreninger både på antall turposter og på kvalitetsinntrykket på det digitale 
innholdet.  
 
Sommeren 2020 gikk DNT sentralt på «en smell» med SjekkUT som førte til et datatap for alle SjekkUT-
brukerne, som mistet alle sine digitale registreringer for hele juni måned og den første uka i juli. Det gikk 
for alvor opp for DNT sentralt at noe måtte gjøres med SjekkUT, som helt siden lansering har hatt en del 
varierende programvaretrøbbel. Valget sto mellom å avvikle SjekkUT, å utvikle SjekkUT på nytt helt fra 
bunnen av, eller å bygge SjekkUT-funksjonaliteten inn i UT-plattformen. Valget falt heldigvis på sistnevnte. 
Arbeidet med å «slå sammen» SjekkUT og UT-appen begynte januar 2021 og skal etter planen være 
ferdig innen første halvdel av 2021. Foreløpig vet vi veldig lite om detaljene for sammenslåingen eller 
hvordan dette turtilbudet vil påvirkes av de digitale endringene.  
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UT.no 
UT.no er Norges største friluftslivportal og her ligger alle våre 
turforslag og «steder». Det er blitt gjort et godt grunnarbeid 
over mange år, men her har vi fremdeles en ryddejobb å gjøre 
med mye gammelt, mange dårlige bilder og mye utdatert og feil info. Nytt av 2021 er at vi har opprettet 
en egen UT-arbeidsgruppe med flere UT-ambassadører som rapporterer til en UT-koordinator. Dette blir 
det svært spennende å jobbe med fremover. 
 
Facebook 
Facebook er viktig å ha en tilstedeværelse på, men det er i all hovedsak to årsaker til at vi bruker mye tid og  
ressurser på Facebook. Det ene er oppdagelse - folk finner oss, og finner informasjon om hvem vi er og hva  
vi gjør, og det er enkelt og kjapt å ta kontakt med oss. Det aller viktigste med Facebook er derimot  
arrangement-biten. Alle våre turer, kurs og arrangementer publiseres og spres på Facebook. Vi har her 
også muligheten til å betale for at våre arrangementer og innlegg markedsføres opp mot spesifikke 
målgrupper og med krysspublisering til Instagram. Vi har i varierende grad brukt 400,- per dagstur og 
800,- per overnattingstur eller større arrangement på reklame på Facebook og Instagram. Vi har per 
01.03.21 hele 1847 følgere på Facebook.  
 
Instagram 
Instagram er kanskje den viktigste av alle sosiale plattformer for oss per i dag. Det vi driver med i DNT er 
(blant mange ting) veldig visuelt, og Instagram handler om nettopp det – bilder og visuelle ting. Vi har 
brukt enormt med tid på markedsføring på Instagram, med krysspublisering til Facebook, og vi mener det 
er verdt det. Vi har per 01.03.21 hele 3893 følgere på Instagram.  
 
UT24 
UT24 Facebook-gruppa vår fortsetter å være en populær plattform for å dele turtips og generell tur-
inspirasjon. Med sine 2177 medlemmer (per 01.03.21) opplever vi at vi faktisk når ut til folk mer effektivt 
via denne gruppa enn via selve Facebook-siden vår. 
 
Telen 
Telen er en viktig samarbeidspartner, og vi prøver å være flinke til å benytte Telen så mange ting som mulig. 
Vi kontakter journalistene i Telen relativt ofte i håp om å få til artikler om aktuelle saker. Vi sender også inn 
turreportasjer i tillegg til forhåndsannonse før hver aktivitet. 
 
Frivillig.no 
Vi har benyttet frivillig.no i enda større grad enn tidligere, og har fått god respons på de fleste av 
annonsene vi har lagt ut. 
 
Dugnadstimer 
IT og Markedsføring hadde i 2020 hele 1770 dugnadstimer. Dette tilsvarer en dugnadsverdi på mer enn 
531.000, - basert på SSBs statistikk for gjennomsnittlig timelønn i 2020 
 
Thor Olav Sørensen 
Leder IT og Markedsføring 
04.03.21 



                                                                                                                                 

E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Tursenteret vårt finner du i Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Tirsdager og torsdager 16:00-18:00. 

ÅRSBERETNING HYTTESTYRET 2020- MARS 2021 

Hyttestyret har bestått av følgende personer: 

Leder: Helene Gundersen 

Referent: Helene Gundersen 

Økonomiansvarlig: Marit Syftestad 

Booking-ansvarlige: Helene Gundersen og Kari Larsen 

IT- og markedsføring: Thor Olav Sørensen 

Styremedlemmer: May Steen, Mari Beitnes, Kari Larsen, Per Langedok og Mia Bredine Endresen.  

Hyttestyret har hatt 8 møter i 2020 og hittil i 2021 har det blitt avholdt 2 møter. Det har til sammen blitt 
brukt 289 timer til møter og kontorarbeid (telefonsamtaler, innhenting av info, bestillinger, e-post o.l.) for 
året 2020. Det har blitt gjennomført 28 dugnader, da 4 dugnader var vaffelsalg. Det var flere vaffelsalg 
som ikke ble gjennomført pga. mye nedbør og vind, samt glatte veier. Til sammen har det vært 31 ulike 
dugnadsarbeidere som har utført praktiske oppgaver på hytta, som til sammen utgjør 368 timer med 
praktisk dugnadsarbeid i 2020. Noen av dugnadene har også innebåret å ha tilsyn. Det har vikke vært like 
stort behov for tilsyn i 2020 pga. lite besøk, som helt klart kommer av Covid-19.  

Bookingen på hytta i januar, februar og utover i mars 2020 var god, men dessverre endret dette seg fra 
12.mars med nedstengning i landet pga. coronaviruset.  Alle bookinger av skoleklasser ble avbestilt og lot 
seg ikke gjennomføre.  

I hytteprotokollen er det registrert 347 overnattinger i 2020. Dette lave tallet kommer av at hytta har vært 
stengt fra 12. mars – 12. juni 2020. Det har etter det vært begrenset tilbud, med kun familieutleie/liten 
gruppe om sommeren som kunne leie hytta i helgene for 2999kr. Det var det ingen som benyttet seg av. 
Etter sommerferien endret vi tilbudet til maks 15 personer en periode. Vi økte til 20 personer i en kohort 
en periode. På nyåret 2021 ble dette strengere, kun tilbud til en husstand av gangen.  Vi åpnet uti februar 
2021 opp for samme reisefølge inntil 20 personer og gruppe fra samme kohort/ skoleklasser, som fortsatt 
er tilbudet. Det vil da si at første gruppe som bestiller hytta får være på hytta, og gjestene betaler vanlige 
priser.  

All booking måtte fra12. mars 2020, og gjelder fortsatt, forhånds-bookes via e-post til Himingsjå eller ved 
å kontakte booking-ansvarlig på telefon. All booking blir registrert i et Excel-ark. Bookinger som avbestilles 
blir slettet.  

Det digitale bookingsystemet HYTTIS har blitt byttet ut med Visbook. Vi har ikke tatt dette i bruk ennå, pga. 
koronasituasjonen, som gjør at instruksene vi må følge stadig endrer seg. 

Vi hadde 78 dagsbesøk i 2020, der de fleste dagsbesøk var tilsyn- og dugnadsarbeidere.  

Hyttestyret har et medlem i Himingen hyttevel, Mari Beitnes. 
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Turlaget har fått Frifondmidler, der 25 000kr har blitt brukt til 
to kanoer og årer, som skal være til bruk ved Himingsjå.  

Planer for 2021:  

Fortsette å gjennomføre de oppsatte tilsynene det er behov for.  

Gjennomføre vedlikehold ved behov.  

Invitere tilsynsarbeiderne til hyggelig overnattingstur på Himingsjå, med utveksling av erfaringer i forhold 
til tilsyn. Dette fikk vi dessverre ikke til i 2020 og håper lar seg gjennomføre i løpet av 2021. 

Sette inn en vedovn i den andre gangen. 

Få opp et anneks for overnatting for de med hund.  

Lage en vedbod. 

Rydde plass til videre arbeid med en do nummer 2 og boder til utstyr/ redskap i uteboden.  

Notodden, 9. mars 2021, Helene Gundersen, Leder Hyttestyret. 
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ÅRSMELDING FRA LØYPEKOMITEEN 2020 
 
Medlemmer av løypekomiteen i 2020 har vært Torgeir 
Angard, Lars Frers, John Erik Johansson, Steinar Tveitan, 
Joachim Dubrefjord og Roar Kråkenes, med sistnevnte som leder. 
 
Løypegjengen har i tillegg bestått av i alt 38 personer som har deltatt på dugnad i løypetraseer og andre 
dugnader i 2020. Legger ved en oversikt i eget dokument som viser hvem som er med, ansvarsområde 
mm.. 
Som tidligere år, ble løypegjengen sammenkalt til et fellesmøte der de ble tildelt ansvar for tilsyn og 
rydding av de enkelte områder eller stier/løyper. Tilsyn og rydding gjøres av enkeltmedlemmer eller små 
team, mens det innkalles til dugnader med flere folk ved større arbeider..  
 
På Lifjell er den nye rødmerka løypa fra stolpe L45 - som går vest for Svarttjønn – opp Svarteli og møter den 
blåmerka løypa fra Diplemyr i Sauland som fortsetter opp på ryggen vest for Himingen ferdig kloppa og 
nye skilt hengt opp på stolpe L48 hvor de to løypene møtes. Det betyr at turen til Himingen kan 
gjennomføres som en rundtur ved å gå den nye og den gamle løypa. I tillegg er en kort løype merka og 
kloppa fra stolpe L45 mot stolpe L49 ovenfor Gavlesjåstulen. Her blir det da mulighet for en kort rundtur 
fra Himingsjå til Gavlesjåstulen og tilbake i den nye løypa via stolpe 45. Noen våte partier i kan med fordel 
kloppes her. Her har Åsmund Aamaas og Lars Frers vært med på fellesdugnad sammen med 
undertegnede. 
Til ny bru over Aslakstulåa ble det søkt om midler fra Sparebankstiftelsen – og her har vi fått kr 145 000 til 
å bygge ny bru. Arbeidet skal fullføres til sommersesongen starter for fullt, ca. 15 juni og skal utføres av 
firma Høyt&Lavt.  
Brua over elva ved utløpet av Gavlesjå er gjort skikkelig i stand – med nytt rekkverk av Torgeir Angard, Trond 
Kaasa, Hallgeir Kaasa og Jan Underdal i august 2020. 
Stolpene til Regnbueløypa fra Bjørkemoen til Kåfjelltoppen ble satt på plass av undertegnede og Lars 
Mikkjel Hus Kråkenes 20.10.2020. Skilt med regnbuemarkering er bestilt og ankommet og skrues på i 
2021. 
 
Tor og Ola som har hånd om bestilling av skilt og oversikt over stolpenummer og tilhørende skilt i alle våre 
løyper. Dette er også digitalisert og systematisert for at det skal være greit å overta for andre når fornyelsen 
av alle løyper med tilhørende skilt og stolper er ferdig. Sannsynligvis i inneværende år. Viser til egen 
rapport fra Tor og Ola. 
 
På Grønkjær beslutta styret i desember 2019 å avslutte Notodden Turlags ansvar for skilting over Høgeli 
og mot Hustveitåsen. Vedtaket ble oppheva i februar 2020 og Notodden Turlag vil etter avtale med 
Grønkjær skianlegg bestille nye skilt med skisymboler som vi vil sette opp etter årets skisesong. Her skal vi 
dele på utgiftene til de nye skiltene. 
Noe dugnad er utført også på og ved Himingsjå.  
 
Mye dugnad er også utført i Hjuksebø-området, med Torgeir Angard og Trond Kaasa som ansvarlige. 
Alle dugnader av alle dugnadsarbeidere er innrapportert til leder av løypekomiteen. 
Løypekomiteen utførte ca. 1200 dugnadstimer i 2020 – da er de mange dugnadstimene til Tor og Ola i 
skiltplankomiteen tatt med.  
 
Notodden 8. mars 2020 
Roar Kråkenes 
Leder av Løypekomiteen 
 



Roar Kråkenes 45603911 roar.krakenes@usn.no Leder av løypekomiteen 
 

Tore Solberg 
Margit Solberg 

91706811 Tore.solberg@nenett.no Nærområdene. Tar seg av 
nedfalne trær. Er med på 

dugnader 
Torgeir Angard 95148826 toangard@online.no Hjuksebø/Heia/Breiset 

Joachim 
Dubrefjord 

92613451 Jdubrefjord@gmail.com Notodden øst: Tinnemyra-
Dårstul-Selsli 
Medlem av 

løypekomiteen 
Torstein Nordli 41336247 Torstein.nordli@nenett.no Notodden øst: 

Skogen/Tøllehaugen 
N16-N17-N13-N12-

N19-N18 
Arne R. Hansen 91105063 Arhanse2@online.no Notodden øst: Elgsjø-

Tovestul-Tore Brodden. 
 
 

Magne Hegna 95767937  Notodden øst s.m A. 
Hansen 

Kjell Rørvik 90801882 Kjell.roervik@gmail.com Fjellstulfjell 
Frank Emil 
Lyngstadås 

98824612  Fjellstulfjell 

*Ola Mohn 91711634 Ola.mohn@nenett.no Tinnesåsen/Heddalsåsen 
*Tor 

Ingebretsen 
90207015 Tor.Ingebretsen@nenett.no Tinnesåsen/Heddalsåsen 

Åsmund 
Stensvold 

97577878  Skrubbedalsnatten 

Mari 
Engebretsen 

93426002 Mari.engebretsen@hotmail.com Tåråfjell 

Steinar Tveitan 97497801 Steinar.tveitan@gmail.con Medlem av løypekomiteen 
Helge 

Finnekåsa 
97749950 helgefinnekasa@gmail.com Sjåvatn 

Arve Paulsen 97507466 Arve.paulsen@nenett.no Reskjemnipa/Lifjell øst 
**Christian 

Mauno 
93234221 Christian.mauno@laagendalsposten.no Lifjell vest 

Lars Frers 45804863 Lars.frers@usn.no Lifjell/Gavlesjå rundt++ 
Medlem av løypekomiteen 

Ottar Kaasa 97122481 Ottar.kaasa@dnt.no Lifjell/Rognlifjell++ 
Roar Kråkenes 45603911 roar.krakenes@usn.no Lifjell/Himingen++ 

Åsmund 
Aamaas 

90575018 asmund.aamaas@usn.no 
 

Lifjell/Slettefjell-Ljoslihovet 

Torgeir Angard 95148826 toangard@online.no Heia/Breiset/Hjuksebø 
Trond Kaasa 93234225 Trond.kaasa@telen.no 

 
Heia/Breiset/Hjuksebø 

Øyvind Johnsen 95154061  Baklihova, Grønnvollfoss 



Arnulf Rulnes 41313172 Arnulf.rulnes@nenett.no 
 

Eikeskar: E33, E31, E32, 
E34, E38, E35. E25, E26 

(toppen av Eikeskar) 
Bjørn Carlsen 90568554 Bjorn.carlsen@hotmail.com 

 
Eikeskar-Lauvås 

E17-E15-E14-E9 og fra 
E15-E13-E12-E21 

(Sofaen)-E11 (Lauvås) 
Idar Vassli 90643149  Eikeskar 

E22/E18-E23-E24-E26 
 

Nina Bjorheim 91586493  E1-E11, Fykerud-Lauvås 
 

    
Jan Erik 

Jonassen 
45213921  Dugnadsinteressert 

Terje Arnesen 41513913 Te-arne@online.no Eikeskar-Lauvåsknøle 
 

E24-E47-E48-E49-E50 
Britt Fossøy 99491047 Bfosso@frisurf.no Lauvåsknølen-Rundløype 

E18-E17-E16—E19-E20 
Og  E13-E16-E17 

Jostein Sandven 99019453  Eikeskar: E330, E29, E32 
og E29, E28, E36, E27 
(på tre- ny stolpe), E25 

John Erik 
Johansson 

92616094  Eikeskar: E45, E44, E43, 
E42, E37, E38, E41, E52, 

E40, E46, E39, E38. 
Medlem av 

løypekomiteen 
Ole Eivind 

Næssen 
94863048 Aasta45@outlook.com Sauland/Skogsfjell 

Steinar Hovde 95051444  Sauland/Skogsfjell 
Fred Ronny 

Johannessen 
95444532 Fred.johannessen@dnt.no Kåfjelltoppen 

Thor Olav 
Sørensen 

90599774 Thor.olav.sorensen@dnt.no Kåfjelltoppen 

 

*Tor og Ola har egen rapport for arbeidet med skiltplanen. 

**Christian Mauno har avsluttet sin dugnadsinnsats på Lifjell og vi må finne en ny person på 
hans strekning. 

Jan Underdal og Hallgeir Kaasa har vært saman med Torgeir Angard nog Trond Kaasa og 
reparert brua ved utløp3et av Gavlesjå. 

I alt finner vi da 38 personer – med forbehold om at noen er glømt som har utført dugnad for 
Notodden Turlag i 2020. 
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ÅRSBERETNING DNT UNG VOKSEN NOTODDEN 
ÅRSMØTEPERIODEN 2020-2021 
 
DNT ung voksen fikk i 2020 en ny styreleder, Mia Bredine 
Endresen, som har brukt året til å bli kjent med Notodden Turlag, lagets medlemmer og foreningen DNT. 
Som gruppeleder har Mia fått delta på styremøter med talerett.  
 
Vi har fått inn nye personer inn i styregruppa vår, og vi er nå totalt 7 personer som utgjør DNT ung voksen 
Notodden. Den yngste er 25 år og den eldste er 39 år.  Gjennom året 2021 håper vi å få alle i 
styregruppa kvalifisert som turledere.  
 
I sesongen 2020 gjennomførte vi 8 av 21 turer. Det er pandemien som er årsaken til at DNT ung voksen 
avlyste 13 turer i 2020. Flere av våre turer var overnattingsturer eller opplevelsesturer, som 
Fjellfilmfestivalen, hvor det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre. Turene som ikke ble avlyst ble godt 
gjennomført av våre turledere. Vi hadde en once in a liftetime overnattingstur til Gaustatoppen i 
september og en vanvittig fin høsthelg på Himingsjå med et vellykket fotokurs. 
 
Fokuset vårt gjennom året har vært primært på lavterskel, lokal natur og det sosiale. Dette er noe vi vil 
fortsette med, men vi opplever at det også er ønske om spenstigere turer, som hengekøyeturer, så dette er 
noe vi vil bruke mer tid på.   
 
Takk for et innholdsrikt og spennende turår!  
 
Mia Bredine Endresen 
Leder DNT ung voksen Notodden 
Notodden 07.03.2021 
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ÅRSBERETNING BARNAS TURLAG HJARTDAL 2020 

Oppsummering av turer – 2020: 

Dato Tur Deltakere 
 
Lørdag 1.februar 
2020 
 

 
Skøytecafe - Sauland 
Kom deg ut dagen  

 
Avlyst pga. mildvær og 
ødelagt is. 

 
Lørdag 14.Mars- 
søndag 15. Mars 
2020 
 

 
Himingsjå – hyttetur m/overnatting 

 
Avlyst pga. Covid-19 

 
Søndag 10. Mai 
2020 
  

 
Vårblomst-tur i Hjartdal 

 
Avlyst pga. Covid-19 
 

 
Søndag 14. Juni 
2020 

 
Villblomstens dag – tur langs 
Skojevegen i Sauland 

 
Avlyst pga. Covid-19 
 
 

 
Søndag 23.August 
2020 

 
Kanotur på Heddevatn - Bondal 

 
18 deltakere + 2 turleder 
 

 
September 2020 

 
SAULAND BYGDEDAG 

 
Avlyst pga. Covid-19 
 

 
Søndag 20. 
September 2020 
 

 
Huletur til Himing  

 
3 deltakere + 1 turleder 

 
Søndag 25. 
Oktober 2020 
 

 
Reflekstur - Sauland 
 

 
19 + 1 turleder 

Lørdag 6. og søndag 
7. Februar 2021 

Natursti på ski, på Ålamoen 13 barn sendt inn svar. 

 

Oppsummering av turer for 2020 

Det var satt opp 6 turer i 2020, 3 av turene ble gjennomført. I tillegg hadde vi 2 
arrangement/markeringer, 1 skøytedag og en bygdedag, som også ble avlyst pga. mildvær som ødela 
skøyteisen og deretter Bygdedagen pga. Covid-19. Den andre planlagte skøytekafeen ble omgjort til en 
natursti på Ålamoen som stod oppe hele helgen 6/7 februar. 

Vi har som tidligere år planlagt turer i alle de tre bygdene, Hjartdal, Sauland og Tuddal. 
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5 turer med turbo:  

BT Hjartdal hadde i løpet av 2020 ute 14 kodeskilt/turer, 
fordelt utover alle tre bygdene i Hjartdal Kommune: Sauland, 
Hjartdal og Tuddal.  I dette året da mye ble annerledes for alle, vet vi at det er mange som har vært mye ute 
på tur, og vet at mange har benyttet seg av dette tilbudet. 

9 barn tilhørende i Hjartdal kommune har sendt inn registreringsskjema for koder i 2020. 

Vi opplever at det er flere som drar på tur på egenhånd, enn som blir med felles turene.  

Styremøter: 

Vi har avholdt 2 styremøter/planleggingsmøter. 1 på våren, og 1 på høsten. Turprogrammet for 2021 
inneholder turer/ arrangement som ble avlyst i 2020 og som vi ønsker å få gjennomført i 2021, og turer 
som vi erfarer at det populære som kanoturen og refleksturen. 

Vi har snakket en del om hvordan vi kan få med oss flere på tur, og nye medlemmer inn i styret til BT 
Hjartdal. Dette for å kunne komme med nye og friske ideer, men også fordi vi i fjor hadde et frafall av 
styremedlemmer med tilknytning til Hjartdal og Tuddal.  

Vi kommuniserer også mye via Messenger, og noe epost. 

Markedsføring: 

Facebook:  

Barnas Turlag Hjartdal er på Facebook der vi har over 350 følgere. Vi anser Facebook som vår viktigste 
markedsføringskanal. Vi benytter oss også av «Bygdebladet» i Hjartdal kommune der lokale lag og aktører 
kan komme med innspill og markedsføre sine aktiviteter. Dette blader blir sendt ut til alle husstander i 
Hjartdal kommune, en gang i måneden. 

Telen:  

29. September 2020, hadde Telen et bilag om Hjartdal kommune, der Barnas turlag Hjartdal ble omtalt 
på en helside. Dette ble utarbeidet av David Mundal (BT Hjartdal) og Ole Bjørn Ulsnæs (for Telen), og ble 
svært fin omtale om hva Barnas Turlag er og står for.  

Vi har ikke satt inn annonser i Telen om turene våre, og har heller ikke vært så gode på å «markedsføre» oss i 
Telen med stoff som vi selv leverer avisa. 
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Styresammensetning 2020:  

Styret har de to siste årene hatt flere frafall, og vi er nå igjen tre 
stykker. Vi ønsker fortsatt å kunne ha representanter fra de tre 
bygdene representert i styre, men opplever det som utfordrende å rekruttere nye styremedlemmer. Dette 
er noe vi arbeider for å få til. 

Navn: E-post: Tlf.nr: 
 
Karianne Haugan 
Skårdal (leder) 

 
karianne.skardal@dnt.no 

 
957 90 597 

 
Jorunn Kaasa 

 
jorkaas@online.no 

 
915 81 103    

 
David Mundal 

 
davmundal@gmail.com 

 
412 29 294    

 

Planlegging av turer for 2021 

Vi har satt opp 5 aktiviteter i kalenderen for 2021, tre turer, skøytekafe på Kom deg ut dagen i februar, 
samt at vi er til stede og markerer oss på bygdedagen i Sauland i september. 

Turprogram 2021- Barnas turlag Hjartdal 

Dato: Hva: Hvor: 
6. Februar Kom deg ut dagen - 

Skøytekafe 
Klubbhuset i Sauland 

13. Juni  Villblomstens dag Elvestien i Sauland 
22. August  Kanotur Heddevatn 
September Bygdedagen i Sauland Sauland 

24. Oktober Reflekstur  
 

Styresammensetning 2021: 

 
Navn 

 
E-post 

 
Tlf.nr. 

Karianne Haugan 
Skårdal (leder) 

 
Karianne.skardal@dnt.no  

 
957 90 597 

 
Jorunn Kaasa 

 
jorkaas@online.no 

 
915 81 103    

 
David Mundal 

 
davmundal@gmail.com 

 
412 29 294    

Randi Terese Haugen 
(NY) 

 
Rthaugen17@hotmail.com 

 
951 50 834 
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Vedlegg: bilder fra turer 2020 

Sauland 1. mars 2021 

Karianne H Skårdal - Barnas Turlag Hjartdal 
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ØKONOMIKOMITEENS ÅRSBERETNING 2020 

Økonomikomiteen i 2020 har bestått av Marit Syftestad, 
Torstein Nordli, Trond Aasland og Bjørn Myhre som revisor.  

Året som gikk har vært preget av korona-situasjonen, og har til en viss grad også påvirket oss i økonomi 
komiteen. 
 
Regnskap 2020 viser et overskudd på kr 118 225,78 mot budsjettert overskudd kr 10 670,-.  Både 
inntekter og kostnader sviktet i forhold til budsjett i 2020.  
 
Omsetningen i Turkomiteen ble redusert da langturen som var planlagt ikke kunne gjennomføres på grunn 
av korona-tiltak.  Inntektene på Himingsjå ble redusert av samme årsak. Her søkte vi og fikk et 
kompensasjonstilskudd fra Lotteri og Stiftelsestilsynet på kr 25 760,- for tapte inntekter. 
 
Vi leier fortsatt regnskapsfører, Uglem Regnskap og Rådgiving.  Dette fungerer bra. Ved at Notodden 
Turlag blir lagt inn under paraplyen til DNT Telemark ved årsskiftet 2022, vil en del oppgaver innen 
økonomi og regnskap bli utført der.  
 
 I løpet av året har vi søkt om midler fra:  

- Vestfold-Telemark fylkeskommune til TurboTråkk, OPPTUR 8. klasse, KulTur, (OPPTUR 4. klasse) og 
Turboturer.  Vi fikk innvilget totalt kr 52 500,-. På grunn av at Barnas Turlag ikke fikk gjennomført 
noen av aktivitetene ble midlene ikke brukt i 2020 og er etter avtale med VTFK overført til 2021. 

- Frifond om midler til aktiviteter for barn og unge. Der fikk vi kr 47 500. Regnskapet for Frifond 
2020 er rapportert. Midlene ble delvis brukt til innkjøp av kanoer til Himingsjå. 

- Aktiv i 100, i godt samarbeid med Arne Bakka, vi fikk kr 15 000,- som ikke ble brukt og ikke 
utbetalt. 

- Sparebankstiftelsen DNB om kr 145 000,- til ny bro over Aslakstulåa og i høst kom den gledelige 
meldingen om at søknaden var innvilget. Beløpet utbetales etter at prosjektet er ferdigstilt 
vår/sommer 2021. 

- Notodden kommune om midler og har fått innvilget kr 65 000,- til ferdigstillelse av løypenettet i 
Notodden, og restutbetaling på kr 20 000,- til det samme, og kr 20 000,- i kulturmidler. 

- HjartdalBanken er søkt om kr 40 000,- i støtte til løyper i Notodden og Hjartdal. Ikke fått svar ennå. 

Sponsoravtalen med Notodden Energi på kr 30 000,- videreføres, det samme gjelder partnerskapsavtalen 
med Notodden kommune på kr 40 000,-.  
 
Vi har sammen med Ottar Kaasa bistått Lifjell-samarbeidet med søknader til Notodden kommune og 
Sparebankstiftelsen om tilskudd til løypemaskin på Lifjell. 
Totalt har vi mottatt kr 377 760,- i gaver og tilskudd i løpet av året. Dette er vi svært takknemlige for og 
avhengige av for å opprettholde aktivitetsnivået vi ønsker. 
Vi følger også opp innbetalingene for overnatting på Himingsjå som skjer via Vipps og giro.  
Vi kunne rapportere 378 dugnadstimer i 2020, noe som sikkert er for lite. 
 
Notodden 2. mars 2021 
Marit Syftestad 
Leder Økonomikomiteen 









BALANSE 2020
Notodden Turlag 31.12.2020

Matrix Økonomisystem Side 1

Note 2019 2020

EIENDELER
1100 Himingsjå 107.786,00 93.573,00
1480 Forskuddsbetaling til leverandør 3.000,00
1900 Kasse Notodden Turlag 1.103,00 1.070,00
1920 HjartdalBanken Foliokonto 2699 44 1 204.370,08 71.590,94
1925 DNB konto 5082 05 82338 2.338,56 2.337,09
1926 HjartdalBanken Sparekonto 26994413 5 302.178,83 560.370,84
1927 HjartdalBanken Hytte 26994413529 2.842,38 3.501,38
SUM EIENDELER 620.618,85 735.443,25

EGENKAPITAL OG GJELD
2000 Egenkapital 620.719,33- 620.719,33-
2400 Leverandørgjeld 4.400,00- 0,00
2700 Utgående mva 2.982,30- 37.101,14-
2710 Inngående mva 5.737,22- 57.993,42
2740 Oppgjørskonto mva 13.220,00 17.390,00-
Ikke disponert resultat for 2020 118.226,20-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 620.618,85- 735.443,25-



Notodden Turlag
Note 1 Driftsmidler - Eiendom Himingsjå Turisthytte

Kostpris 4 100 007,00
Nedskrevet med gaver/tilskudd 3 963 795,00
Netto anskaffelseskost 136 212,00
Akkumulerte  avskrivninger 42 639,00 kr. 14 213 pr år, 2018,2019,2020
Bokført verdi 31.12.2020 93 573,00

Årets avskrivninger 14 213,00
Avskrivningssats 0,10

Eika Forsikring - Fullverdi 4 519 067,00

Himingsjå:        Inntekter 2020 228 302,52
Himingsjå:        Kostnader 2020 218 243,63
Netto driftsresultat 10 058,89



                                                                                                                                 

E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 Notodden. 

Tursenteret vårt finner du i Heddalsvegen 34, 3674 Notodden. Åpent tirsdag og torsdag 16:00-18:00. 

 

 

Note 2 regnskapskonto 3401 

Kr 20 000,- som er ført som tilskudd på konto 3401 er restutbetaling av tilskudd fra Notodden Kommune 
til løyper/stier og skulle vært postert på konto 3441, Tilskudd stier-løyper. 



                                                                                                                                 

E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 Notodden. 

Tursenteret vårt finner du i Heddalsvegen 34, 3674 Notodden. Åpent tirsdag og torsdag 16:00-18:00. 

 

 

Note 3 Regnskap -tilskudd 

Tilskudd på Kr 65 000,- fra Notodden kommune til å ferdigstille løyper-stier i Notodden øst ble innvilget i 
desember 2020.  Dette blir utbetalt ved sluttrapportering fra Notodden Turlag i 2021. 



                                                                                                                                 

E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Tursenteret vårt finner du i Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Tirsdager og torsdager 16:00-18:00. 

REVISJONSRAPPORT FOR NOTODDEN TURLAG 
REGNSKAPSÅR 2020 

Regnskapet for 2020 til Notodden Turlag er revidert. 

Det er foretatt kontroll av bankkonti, samt stikkprøvekontroll av bilag. Revisor har ikke tatt stilling til hvilke 
internkonti som er benyttet, idet dette er notert ved attestasjon fra regnskapsansvarlig. 

Regnskapsfører vil, ved note til regnskap, redegjøre for regnskapsmessig verdisetting av hytte. 

KONKUSJON: 
Regnskapet for 2020 til Notodden Turlag anbefales godkjent av årsmøtet. 
 
Notodden, 03.03.2021 
 
Bjørn Myhre 
Revisor 































                                                                                                                                 

E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Tursenteret vårt finner du i Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Tirsdager og torsdager 16:00-18:00. 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE- OG 
KOMITEMEDLEMMER 
 
STYRET: 
Leder: Silje Brokke    - gjenvalg for 1 år 
Økonomileder: Marit Syftestad  - gjenvalg for 1 år 
Sekretær: Nina Sleperud   - gjenvalg for 1 år 
Styremedlem: Aud Hegna Finnekåsa - ikke på valg    
Styremedlem: Thor Olav Sørensen  - gjenvalg for 2 år 
 
Varamedlem: Mari Beitnes   - ikke på valg 
Varamedlem: Fred-Ronny Johannessen - gjenvalg for 2 år 
 
TURKOMITEEN: 
Roar Kråkenes (leder)    - ny for 2 år 
Kristine Kivle     - ny for 2 år 
Trude Holter     - ny for 2 år 
Torunn Wølner    - ny for 2år 
Ingvild Portås     - ikke på valg 
Odd Rune Underberg   - ikke på valg                  
Viktorija Jucinske    - ikke på valg 
 
LØYPEKOMITEEN:      
Joachim Dubrefjord (leder)   - ny for 2 år                    
Ola Mohn     - ny for 2 år  
Lars Frers     - ikke på valg 
Steinar Tveitan    - ikke på valg 
John Erik Johansson    - ikke på valg 
 
ØKONOMIUTVALGET: 
Marit Syftestad (leder)   - (økonomileder automatisk leder i økonomiutvalget) 
Trond Aasland    - gjenvalg for 1 år 
Kasserer: Torstein Nordli   - gjenvalg for 1 år 
  
IT OG MARKEDSFØRING: (foreslås/utnevnes av styret – velges av årsmøtet) 
Thor Olav Sørensen (leder)   - ikke på valg 
Fred-Ronny Johannessen   - ikke på valg 
 
HYTTESTYRET: 
Mari Beitnes     - ikke på valg  
Per Langedok     - ikke på valg 
Jon Helge Jore    - ny for 2 år 
Mia Bredine Endresen    - gjenvalg for 2 år  
Kari Larsen      - gjenvalg for 2 år 
May Steen     - gjenvalg for 2 år 
Marit Syftestad     - gjenvalg for 2 år 
Thor Olav Sørensen    - ikke på valg (Booking og Markedsføring)    
 
 



                                                                                                                                 

E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Tursenteret vårt finner du i Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Tirsdager og torsdager 16:00-18:00. 

RUSLETURKOMITEEN: 
Arne Bakka (leder)    - ikke på valg   
Berit Bolkesjø     - gjenvalg for 1 år 
Arne Dahl     - ikke på valg 
Finn Smedstad    - gjenvalg for 2 år 
Unnur Søreide    - gjenvalg for 2 år 
Rønnaug Hafskolt    - gjenvalg for 2 år 
Inger Saga Tveitan    - gjenvalg for 2 år 
+ 2 fra Frivilligsentralen og 1 fra Skoland 
 
KJENTMANNSMERKEKOMITEEN: (foreslås/utnevnes av styret – velges av årsmøtet) 
Arne Bakka (leder)                                                    
Olav Stene 
 
VALGKOMITEEN: 
3 personer skal velges. Har dessverre ingen kandidater. 
 
REVISOR: 
Bjørn Myhre     - gjenvalg for 1 år 
 
Notodden 07.03.2021 
 
Arne Bakka  Unni Godal  David Mundal 
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