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REFERAT FRA STYREMØTE 05/21 – TORSDAG 19. AUGUST KL.  17.30  
Sted: Møterommet /Teams 

 

 

Saksnr Tema Ansv 

43/21 KYSTSTRATEGI 

Arbeidsgruppe for strategiplan for kyst, kystgruppa, presenterer sitt dokument. 

Presentasjon sendes styret 

Tas til orientering 

 

 

44/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling og saksliste som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

 

45/21 EVENTUELT 

Ingen saker på eventuelt 

 

 

46/21 REFERAT FRA STYREMØTE 04/21 – torsdag 17. juni 2021 

REFERAT FRA EKSTRA SAK 42/21, 04B/21 – på mail  

Referatene var sendt ut med sakslisten.  

Ingen merknader til referatene som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

47/21 SATSING PÅ KYST 

Styreleder orienterte fra samarbeidet med Færder Folkehøyskole (FF) og satsingen på Østre 

Bolærne.  

Denne presentasjonen sendes styret. 

FF har lagt fram forsalg til samarbeids-/leieavtale som ble gjennomgått. 

Styret synes planene på Bolærne høres spennende ut, men de trenger en mer detaljert og oversiktlig 

plan vedr. drift og kostnader før de kan vurdere om DNT Tønsberg og Omegn skal fortsette 

samarbeidet med FF, og evt. inngå en avtale med dem. Og de trenger å bruke litt tid på å sette seg 

inn i det før noe blir vedtatt. Det var betenkeligheter rundt det å binde seg til en langsiktig, 

forpliktende avtale uten sikker inntjening. Spesielt med tanke på hvor usikkert det er om det i det 

hele tatt blir drift av folkehøyskole der, og evt. når. 

Forslaget til samarbeidsavtalen som styreleder la frem på styremøte ble ikke avvist, men det kom 

enkelte innspill på den som styreleder tar med tilbake til videre drøftinger med FF. 

Forslag til vedtak: 

Styreleder/arbeidsgruppe tar innspill på forelagte avtale med tilbake til FF. 

Før saken behandles igjen må det foreligge en detaljert plan på drift og kostnader slik at styret kan 

vurdere videre samarbeid og evt. avtale med FF. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche, styreleder og møteleder 

Helga Daler 

Live H. Pedersen 

Michelle Vermelid, Barnas Turlag (på 

Teams) 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (på Teams)  

Nick Bull, Aktiv 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa 

Christian Thaulow (på Teams) 

Til stede fra adm: 

Eivind Kjølsrød (ref) 

Anne-Lene Stulen (på teams) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Edvar Ståle Otterstrøm 
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Saksnr Tema Ansv 

48/21 FORKORTELSE FOR DNT TØNSBERG OG OMEGN 

Hvilken forkortelse skal vi bruke fremover etter navneendring. 

Er TOT såpass innarbeidet at dette fortsatt kan brukes eller må vurdere andre alternativer. 

Forkortelsen som velges bør da være gjennomgående dersom navnet skal forkortes i ulike  

sammenhenger.  

Følgende forslag ble fremmet: Fortsette med TOT, DNT TO, DNT TØ og DNT TOT. 

Behandles på neste styremøte 

 

49/21 DNT VESTFOLD 

a) Samarbeidsavtale med Telemark 

DNT Vestfold sitt styre behandlet avtalen i sitt møte 14.06.2021 og vedtok å sende den  

ut til foreningene med anbefaling om å vedta avtalen.  

Avtalen var sendt ut med sakslisten.  

Forslag til vedtak: 

Styret i DNT Tønsberg og Omegn godkjenner forelagte avtale. 

Det avklares hva tallene i parentes under pkt. 1 betyr. 

 
b) Unge Naturtalenter 

Unge Naturtalenter får redusert støtte fra fylkeskommunen fremover, og det er nødvendig å se på  

alternative løsninger for å redusere kostnadene knyttet til programmet. Unge Naturtalenter har  

vært en stor suksess og fungerer i dag som grunnsteinen i de lokale ung-foreningene. Det er liten 

tvil om at programmet gagner alle foreningene i fylket, og det bør derfor være av felles interesse at 

vi opprettholde det. Det foreslås at lokalforeningene tar delansvar for hver sin aktivitet. 

Forslag til ansvarsfordeling, med tilhørende forpliktelser, var sendt ut med sakslisten. 

Forslag til vedtak: 

DNT Tønsberg og Omegn v/Fjellsportgruppa tar på seg ansvaret for å gjennomføre foreslåtte 

aktivitet. Kostnader for gjennomføring av aktiviteten belastes styrets budsjett. 

 

c) Felles kystsatsning – felles ansatt 
Søknad til stillingen som Prosjektleder kyst er sendt, sammen med DNT Sør, DNT Telemark og  

Aust-Agder Turistforening. Stillingsprosenten er endret fra 50 til 40 prosent, og vi vil dekke en 60 

prosent stilling ved et eventuelt tilslag.  

Bergen turlag har også søkt på stillingen, og DNT Oslo og Omegn har tatt kontakt med DNT  

sentralt for å diskutere mulighetene.  

Daglig leder DNT Telemark skal, sammen med de andre interesserte, i et informasjonsmøte med  

DNT sentralt 19.08.2021. 

Tas til orientering 

 

 

50/21 DARREBU PROSJEKT  

Kjell Anders Lier og Hans Kristian Høijord presenterer prosjektet. 

Bygging av anneks er godkjent av Kongsberg kommune og hyttekomiteen er klare til å starte 

arbeidet. Ønsker bistand fra flere snekkerkyndige, en elektriker og en gravemaskinkjører. 

Den tillatelsen som DNT Tønsberg og Omegn har av grunneierne til å bruke veien inn til hytta bør 

formaliseres/tinglyses. 

Presentasjonen sendes styret. 

 

 

 

 

 

 

Adm 

51/21 AKTIVITETER 

Hva blir gjort vedr følgende aktiviteter/planer: 

22.8. “Naturens dag”  

Leserinnlegg er publisert 

 

28.8. Hælja Hime i Andebu 

DNT Tønsberg og Omegn har fått stand på tovet foran Kiwi i Andebu sentrum. Telt, bålpanne, 

informasjonsmateriell etc. mobiliseres. Forsøker å få noen til å være Turbo. Frivillige, gjerne 

hjemmehørende i Andebu/Høyjord oppfordres til å bidra. 

 

29.8. Turpass jubileum/Åpent kontor 

Turpassturen som starter og slutter på Maier Arena har turpasspost på brygga ved kontoret. Telt, 

bålpanne, informasjonsmateriell etc. mobiliseres. Frivillige oppfordres til å bidra. 

 



3 
 

Saksnr Tema Ansv 

 

04.9. Friluftslivets uke – åpningsdag 

Arrangeres bl.a. i Messe-området. Alle friluftsorganisasjoner vil være tilstede. DNT Ung sover ute i 

hengekøye. Aktiv har arrangementer på Hajern med overnatting. 

 

05.9. Kom-Deg-Ut dagen 

Arrangeres som vanlig på Trollsvann. Registrerings-/tellesystem etableres (korona). 

Samarbeidsforeninger er kontaktet og kommer. Frivillige oppfordres til å bidra. Kan noen være 

Turbo? 

 

52/21 REFERAT/ORIENTERING  - RUNDEN RUNDT BORDET 

Medlemstall pr. 1. juni – 5578 (5562), en økning på 0,3% (16 personer)  

For første gang på lang tid er det nå en nedgang i det totale medlemstallet. 

Flere foreninger har gått litt ned fra samme tid i fjor.  

I Vestfold har vi derimot økning i medlemsmassen, både Sandefjord Tf. (2%) og Larvik Tf. (2,2%) 

har større økning enn TOT.  

 

Jan Otto: 

Seniorgruppa start igjen 18.8 med 50 deltakere. Stor interesse for overnattingsturen i september 

 

Nick: 

Aktiv er i full gang etter ferien med mange arrangementer i august. 

 

Martin: 

3 turledere fra DNT Ung med på Base Camp 

 

Live: 

Medlemsmøte? I fjor var det medlemsmøte etter turpassavslutningen 

 

Svenn: 

Møte i FSG på mandag f.k. Én fjelltur i august. 

 

Den blir «Takk-for-hjelpen»-samling 25.11.2021. 

 

 

 Møtet ble avsluttet: 21:20 

Neste møte: 16. september 2021 

 

 


