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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 10. JANUAR 2013 
 
 
1. Åpning 
Årsmøtet ble denne gangen holdt i lokalene til Arendal Kajakklubb den 10. januar. 
23 frammøtte pluss AAT’s sekretær Dag N. Fagermyr ble ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder 
Preben T. Nilsen som så presenterte kveldens saksliste. 
 

2. Valg av møteleder 
Preben T. Nilsen ble enstemmig valgt til møteleder. 
 
3. Godkjenning av stemmeberettigede 
17 frammøtte med gyldig medlemskap i DNT var stemmeberettigede på årsmøtet. 
  

4. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen 
 Jostein Aalvik ble valgt som referent.  Aslaug Nordal og Nina Smidsrød Sørlie ble valgt til å underskrive 
protokollen. 
 

5. Årsmelding 
Årsmeldingen for 2012 ble lest opp av Jostein og godkjent.   
 

6. Regnskap fra turene 2012  
Alle turer arrangeres etter selvkostprinsippet så regnskap for årets turer ble da lagt fram med et 
resultat på 0 og godkjent uten kommentar.  
På gruppas bankkonto som disponeres av Jostein står det pr 31. desember 2012 et innskudd på kr  
529,60 inklusive en renteinntekt på kr 2,69. 
 

7. Nye vedtekter for gruppa 
Det har i flere år vært ønske om at gruppa skal ha egne vedtekter og da det ennå ikke er slike 
tigjengelige fra sentralt hold har styret laget forslag til egne basert på tilsvarende laget av andre 
Fjellsportgrupper . Når disse er godkjent skal de oversendes styret i AAT for endelig godkjennelse. 
 
Forslaget ble gjennomgått punkt for punkt med følgende kommentarer: 
 

- Punkt 2, deltakelse. Det ble en del diskusjon om deltakere på gruppas turer må være fylt 18 år. 
Diskusjonen gikk så om hvorvidt turkoordinator i særtilfelle skulle få anledning til å vurdere 
den enkelte. Dette ble nedstemt og det ble vedtatt at gruppa har en absolutt 18 års grense på 
sine turer.  



- Det ble diskutert om ”deltakelse på eget ansvar” skal stå i vedtektene men vedtatt ikke å ta 
dette med men at det ved behov kan opplyses om dette i informasjonen som gis om den 
enkelte tur. 
 

Vedtektene ble så vedtatt med nevnte endringer. 

 
8. Innkommende forslag 
Ingen forslag ut over vedtektene nevnt over er kommet inn. 

 
9. Valg 
Valgkomiteens bestående av Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar la fram sin innstilling og styret 
for 2013 vil da bestå av: 
 
Leder:   Preben T. Nilsen (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:  Dagfinn Hjemås  (gjenvalg) 

Kåre Gundersen (gjenvalg) 
Arne Thorstensen (gjenvalg) 
Axel  Bjelke (ny) 

Valgkomite:  Urd Berntsen og Rune Solhøi (gjenvalg) 
 
Valgkomiteen ble oppfordret til å forsøke å øke styrets kvinneandel ved neste årsmøte.  
 

Til slutt takket Preben for tilliten og erklærte årsmøtet for hevet. 
 
 
 
Januar 2013 
Jostein Aalvik 
referent 
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Aslaug Nordal 

----------------------------------------- 
Nina Smidsrød Sørlie 

 


