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Årsmøte DNT Lørenskog Turlag 

16.mars 2020 kl. 18.30  
 

 

Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps + 2 medlemmer til 

signering av referat  

3. Årsmelding  

4. Regnskap  

5. Aktivitetsplan og budsjett  

6. Forslag til endring av vedtektene  

7. Andre saker fremmet av medlemmer eller styret  

8. Valg av styre  

9. Valg av valgkomité  

 
Valgkomite: 

Tore Hakvaag Lybekk, Per-Edvard Morotaie og Synnøve With Notø. 

Kontakt tore.lybekk@gmail.com   

 

I anledning årsmøtet blir det frilufts-foredrag av 

Jan Monsen og Mattis Thørud 

 
Det serveres kaffe/te og kaker.  

 

Hjertelig velkommen! 
 

 

Styret

mailto:tore.lybekk@gmail.com
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Årsmelding 2019 

Lørenskog Turlag ble stiftet 10. januar 2019 som et lokallag av DNT Oslo og Omegn. Har du 

postadresse i Lørenskog kommune og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du automatisk 

medlem av Lørenskog Turlag. Laget har 1838 medlemmer pr. 31.12.2019. Det er en økning på 193 

medlemmer i løpet av året. 

 

Stiftelses møtet 2019 

Høsten 2018 ble det foretatt vurderinger og møter om å etablere et lokalt turlag i Lørenskog. Det ble 

raskt etablert en arbeidsgruppe som på kort tid hadde etablert et interimsstyre, og i samarbeid DNT 

Oslo og omegn satte i gang prosessen med formell etablering.  

 

Stiftelses møtet ble avholdt 10.01.2019 i Lørenskog rådhus, kommunestyresalen.  Tilstede var 

generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang og leder av DNT Oslo og omegn, Henning Hoff 

Wikborg. 

 

Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim innledet møtet og ønsket oss varmt velkommen. Flere 

deltagere var nok overrasket over at vi allerede fra start av er det største frivillige organisasjonen i 

kommunen! 

 

Helen Østbye fra Lørenskog Historielag holdt et interessant foredrag om skog og stier i Lørenskog. 

 

Stiftelsesmøte valgte et interimstyre frem til første ordinære årsmøte i mars 2020: 

 
Vidar Thorsvik,  Leder  

Håvard Larsen,  Sekretær 

Cecilia H. Nilssen  Økonomi 

Stig Solberg,  Turledere og opplæring  

Arnhild Olsen,  Aktiviteter  

Tore Lybekk,  Integrering  

Jon Christopher Knudsen,  Marked og kommunikasjon  

 

Styrets arbeid 

Styret har hatt åtte styremøter i 2019. Det har vært svært høy aktivitet i turlaget, spesielt med 

fokus på gjennomføring av turprogrammet for 2019 og en rekke kurs og opplæring av turledere. 

De viktigste sakene har vært oppfølging av turprogram samt planlegging og gjennomføring av 

turer i nærmiljøet. Styret har engasjert seg i flere saker som Lørenskog Kommune har invitert til i 

både møter og høringer. Styret har samarbeidet med andre lokale foreninger som LJFF, Lørenskog 

Skiklubb og frivillighetssentralen. Samarbeidet med kommunen, Nitor og Losby Bruk er meget 

godt. 
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Styret har arbeidet med å komme fram i lokale medier som Romerikes Blad avis som har hatt flere 

positive saker om aktivitetene våre. 

 

Styret driver turlagets hjemmesider under as.dntoslo.no og har egen Facebookside med omlag 

2160 følgere pr. januar 2020.  

 

Turgruppa 

Turlaget har gjennomført 32 tirsdagsturer på dagtid i regi av Aktiv i 100. 27 turer på kveldstid og 

18 søndagsturer. Våren 2019 var det hovedsakelig turer annenhver uke, men fra midten av august  

til ut november, har det vært arrangert turer hver uke. Fellesturene har vært lagt til ulike ukedager, 

hatt forskjellig vanskelighetsgrad og ulike målgrupper. Turene har vært både korte 

ettermiddagsturer i nærområdet og lengre søndagsturer.  

Til sammen har det vært ca 800 deltaker på turene våre, og turlederne har bidratt med ca 500 

dugnadstimer på gjennomføring av fellesturene. Lørenskog Turlag arrangerte Kom Deg Ut dagen i 

februar og september med henholdsvis 1500 og 500 deltagere.  

Turgruppa har også avholdt planleggingsmøter og utarbeidet et nytt og omfattende turprogram for 

2020. Turprogrammet er lagt ut på våre hjemmesider og publisert på Facebook.  

 

Turlaget har registrert 37 godkjente turledere, hvorav 18 har vært aktive for turlaget i 2019. Disse 

fordeler seg på 14 nærturledere, 2 grunnleggende turledere, 1 sommerturleder og 1 vinterturleder.  

 

Dugnader 

Som en del av satsningen til Lørenskog Turlag har styret jobbet aktivt med å få oversikt over 

aktuelle hytter og lokaler vi kan overta. Det er sjekket ut over 10 foreslåtte hytter og vi var heldige 

å få tilslag på en hytte som Vannverket har ved Fiskelausa. Etter en omfattende dugnadsinnsats ble 

hytta åpnet av ordføreren 1.september. Det foreligger avtaler og planer om å overta et eksisterende 

vannhus rett ved den nye hytta.  

 

Lørenskog Turlag tok også over tilsynet for de to andre hyttene DNT OO har i kommunen, 

Røyrivannskoia og Stallen. Her har det blitt utført mye dugnadsarbeid og utbedringer slik at 

tilbudet til både overnattingsgjester og dagsbesøkende er forbedret.  

 

Vi har inngått en 5 årig avtale om å leie møterom og lager av Nitor på Losby mot at vi har pusset 

opp lokalene. Lokalene brukes til møter og kurs samt lagring av alt vårt utstyr.  

 

Barnas Turlag Lørenskog  

Som helt nystartet har vi slitt litt med å få til nok aktiviteter for barn. Dette skyldes i hovedsak at 

vi ikke har hatt ressurser i styret som har hatt barn i denne målgruppen. Det ble derimot etablert en 

egen trilleturgruppe for foreldre med barn i barnevognalder. Trilleturlaget har hatt stor suksess på 

kort tid og har 180 medlemmer på sin egen Facebook-gruppe. 

 

Styret har besluttet at det skal etableres et eget Barnas Turlag under Lørenskog Turlag. Leder for 

dette er Anette Skillingsås, en av initiativtagerne til trilleturlaget. Barnas Turlag er viktig for oss 

og Lørenskog Turlag har i sine vedtekter at det er møterett i styret for Barnas Turlag. 

Målsetningen er å arrangere minst en tur eller et arrangement i måneden gjennom hele året. 

 

Kurs 

Det er gjennomført følgende kurs 2019: 

• Turlederkurs: Ambassadør- , nærturleder-, og aktivitetslederkurs, 20 deltagere 
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• Ambassadørkurs, 22 deltagere 
• 2 kart og kompass kurs i samarbeid med Østmarka Orienteringsklubb, ca 80 deltagere 

• Stålsikling av ski, 12 deltagere 

• 2 sikkerhetskurs for turskøyting, 35 deltagere  

• Førstehjelpskurs, 12 deltagere 
 

 

Styret i Lørenskog Turlag ønsker å takke alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og andre som på 

en eller annen måte har bidratt til turlagets virksomhet i året som har gått. 

 

 

 

Lørenskog 20.februar 2020 

For styret i Lørenskog Turlag 

 

 

 

Vidar Thorsvik 

Styreleder  

 

 
 
 

 
 
 

 

Lørenskog Turlag 
Styrets budsjett for 2020 

Turlag 
Regnskap 2019 

 

INNTEKTER 

Overføring av kontingent fra DNT Oslo og Omegn 

Bank per 31.12.19 

Bidrag (offentlige tilskudd og diverse) 
Sponsorinntekter 
Renteinntekter 
Salgsinntekter 

 

 

88 000,00 

134 355,36 

150 000,00 
50 000,00 

500,00 
10 000,00 

 

 

0 
0 

317 622,00 
60 670,00 

261,26 
12 047,00 

 

SUM INNTEKTER 344 855,36 390 600,26 

  

UTGIFTER   

Turer og aktiviteter 100 000,00 11 018,52 

Møter, kurs og bevertning 50 000,00 19 275,00 

Turutstyr 20 000,00 4 800,00 

 Merking og rydding av sti 25 000,00 0 

Salgs og markedsføringskostnader 30 000,00  4 740,00 

Vedlikehold og dugnad på hytter 50 000,00 190 356,48 

Barnas Turlagsaktiviteter 50 000,00 0 
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Finanskostnader 200,00 162,88 

Rentekostnader 200,00 94,88 

SUM UTGIFTER 325 400,00 230 447,76 

  

SUM UBRUKTE MIDLER 19 455,36 160 152,50 
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Forslag til Årsmøte 2020 

 

 

Forslag fra styret:  

 

 

Innkomne forslag: 

 

 

Innstilling fra valgkomiteen: 

 


	Forslag fra styret:
	Innkomne forslag:

