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INNKALLING TIL DET 25. ORDINÆRE ÅRSMØTET  
I DNT OSLO OG OMEGNS SENIORGRUPPE  

MANDAG 14. FEBRUAR 2022 KL. 12.00  
På Friluftshuset, Sørengkaia 124 

 

 
SAKSLISTE 
 
1. Konstituering  
Velkommen 
Regler for møtet 
Valg av møteleder og referent 
Godkjenning av saksliste. 
   
2.   Årsberetning 
Se vedlegg 1. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsberetningen godkjennes. 
 
3. Regnskap 
Se vedlegg 2. 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskapet godkjennes. 
 
4. Revidert budsjett 2022 
Se vedlegg 2. 
 
Forslag til vedtak: 
Det reviderte budsjettet for 2022 godkjennes. 
 
5. Budsjett 2023 
Se vedlegg 2. 
 
Forslag til vedtak: 
Budsjettforslaget for 2023 godkjennes som et foreløpig budsjett. Budsjettet 
revideres på neste årsmøte. 
 
6. Valg 
Ifølge vedtektene skal det i år velges: 

 1 styreleder for ett år 
 1 styremedlem for ett år 
 2 styremedlemmer for 2 år 
 1 varamedlem for ett år 
 1 revisor for ett år 
 3 medlemmer til valgkomitéen for ett år 

 
 



 

 

Valgkomitéens innstilling til styre og til revisor, se vedlegg 3. 
 
Styrets innstilling til valgkomité: 

Kari Fonnes (nyvalg) 

Wenche Misje Mathisen(gjenvalg) 
Beate Heilemann (gjenvalg) 

 
 
 
 
 
 

Oslo, 10. januar 2021 
Seniorgruppa i DNT Oslo og Omegn 

Styret 
 
 
3 vedlegg: 
Vedlegg 1 Sak  2:  Årsberetning 
Vedlegg 2 Sak 3, 4 og 5: Regnskap og budsjett 
Vedlegg 3 Sak 6:  Valgkomitéens innstilling 
 
  



 

 

Vedlegg 1 
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021.  

Tillitsvalgte 2021 - 2022 
Styreleder:   Kari Fonnes 
Styremedlemmer:  Torbjørn Aas (turansvarlig), Inger Cappelen (sekretær), 
Arild Drolsum (kasserer), Anne-Berit Leganger (programansvarlig)  
Vara:    Berit Loennechen Feiring 
Revisor:   Ingfrid Seim 
Valgkomité:   Sigrid Bellamy, Wenche Misje Mathisen og Beate Heilemann 
Bevertningskomité:  Elisabeth Aurlie, Grethe-Lill Westerby, Anne Sunde, 
Wenche Dietrichson, Kirsten Løfsgaard,  Asbjørg Birgitte Hammer og Jeanette 
Alica Paulsen.  
Andre:   Beate Heilemann har bistått styret med redigering på 
facebookgruppa og med innlegging av turer i Sherpa (turprogrammet på web) 

Medlemmer   

Ifølge vedtektene er Seniorgruppa et forum for DNT Oslo og Omegns medlemmer 
som har fylt 60 år. 

Fra styrets arbeid 
Styret har pr. 31.12.2021 63 turledere, samme antall som 31.12.2020. 
På grunn av koronapandemien ble det ikke holdt noen fysiske møter våren 2021. 
Årsmøtet og et turledermøte ble holdt digitalt. Høsten 2021 ble det avholdt 2 
åpne møter med foredrag og ett turledermøte, alle på Sørenga, da Storgata var 
under oppussing. Det er holdt 10 styremøter. Fram til september sendte styret 
stadig oppdaterte retningslinjer relatert til smittevern på turene våre, til 
turlederne. 

Styret har i 2021 arbeidet med rekruttering av turledere, hvilket har resultert i 
at vi har flere nye turledere, mens en del inaktive turledere har valgt å takke for 
seg..  

Turaktiviteter 
Generelt 
2021 har vært preget av koronasituasjonen og har derfor vært et krevende år for 
Seniorgruppa. Vi har vært nødt til å avlyse mange turer og vi har innført 
koronatiltak på mange av aktivitetene våre: føring av deltakerlister til bruk ved 
eventuell smittesporing samt overholdelse av smittevernregler. 
Gjennomsnittlig deltakelse på våre aktiviteter har i 2021 vært 10 deltakere mot 
gjennomsnittlig 8 deltakere i 2020. 
Seniorgruppa har pr 31.12.21 registrert i alt 63 turledere i sitt turlederregister. 
26 turledere har vært aktive i gjennomføring av aktiviteter i 2021. 
Merk at deltakerantall på våre aktiviteter ikke inkluderer turledere. 
Samarbeid med andre turgrupper 



 

 

Seniorgruppa har i 2021 hatt samarbeid med lokale turlag for enkelte av turene. 
Seniorgruppa har vært medarrangør for 1 tur hvor Bærum Turlag var 
hovedarrangør. Seniorgruppa har vært hovedarrangør for 2 turer hvor 
Lørenskog Turlag var medarrangør og for 2 turer hvor Bærum Turlag var 
medarrangør. Merk at disse tallene gjelder aktiviteter i det opprinnelige 
programmet, altså inklusive avlyste aktiviteter. 
I Seniorgruppas rapportering inkluderes kun de aktivitetene hvor Seniorgruppa 
har vært hovedarrangør.  Aktiviteter hvor andre turgrupper har vært 
hovedarrangør, rapporteres gjennom de aktuelle turgruppene. 
Avlysning av aktiviteter 
I det opprinnelige programmet for 2021 står Seniorgruppa (hvor Seniorgruppa 
er hovedarrangør) for 56 aktiviteter. Av disse er 12 aktiviteter blitt avlyst, 10 av 
disse p.g.a. korona: 

 
Turene som ble avlyst på grunn av korona, var planlagt for februar - april. Fra og 
med 1. mai har det ikke vært noen korona-avlysninger: 

  
I statistikken nedenfor er kun gjennomførte aktiviteter inkludert, altså 44 
aktiviteter. 
Aktiviteter fordelt på ukedag 
Alle Seniorgruppas turer i 2021 har vært på torsdager og søndager: 

 
Aktiviteter fordelt på kategori 
Fotturer var den dominerende aktiviteten i Seniorgruppa også i 2021: 

 
Blant de 10 koronaavlyste turene i februar – april var det 1 skitur og 9 fotturer. 
Aktiviteter fordelt på måned 



 

 

 
Aktiviteter fordelt på antall turledere 
Styret i Seniorgruppa har som mål at alle turer skal ha minst 2 turledere. Dette 
klarte vi nesten å oppnå i 2021: 

 
Aktiviteter fordelt på vanskelighetsgrad 

 
Turledertrening 
Seniorgruppa arrangerte også i 2021 et oppfølgingskurs i praktisk turledelse for 
sine turledere. Kurset ble avholdt 24. oktober i Østmarka. 9 turledere, hvorav 6 
fra Seniorgruppa og 3 fra vandregrupppa, samt 2 instruktører deltok på dette. 

Møter 2021 
Årsmøte 
mandag 8. februar 
Årsberetning og valg. 
Årsmøtet ble holdt digitalt med ca 20 deltakere. 
Åpne møter 
Mandag 20. september: Foredrag ved Kjetil Østli. “Naturen er i oss alle – hvordan 
vi glemmer at den forandres.” 22 fremmøtte , samt styret og 
bevertningskomitéen 

Mandag 8. november: Foredrag ved Christian Steel. “Naturkrisen. Hvordan løser 
vi den?” 26 fremmøtte, samt styret og bevertningskomitéen 
 

Turledermøter 2021 
Turledermøtet mandag 19. april ble holdt digitalt, 18 deltakere. 
Turledermøtet mandag 18. oktober: Dette ble holdt på Sørenga. 12 personer i 
tillegg til styret og bevertningskomitéen deltok. På dette møtet gjennomgikk vi 
forslagene til turer i 2022. 
 

Turplanlegging for 2022 

Seniorgruppas turledere har lagt ned en betydelig innsats i planlegging av 
turprogrammet for 2022. Nye turledere som kom til i løpet av året, har bidratt 
med helt nye turer. 
Styret ønsket for 2022 å ha et sett med turer rundt et bestemt tema. En prosess 
for å velge tema ble igangsatt våren 2021. Først ble turlederne bedt om å komme 



 

 

med forslag til mulige temaer. Dette ga oss 22 ulike idéer som vi kunne jobbe 
videre med, for eksempel “Vannet rundt”, “Innom markahytte”, “Sopptur”, “Til 
seters”, “Kyststier” og “Båltur”.  Av disse idéene valgte styret ut 5 forslag som 
deretter ble lagt ut på vår facebookgruppe til avstemming.  Det seirende 
forslaget ble “Kyststier”. I turprogrammet for 2022 er 14 av våre turer over dette 
temaet. Disse turene er i tittelen merket med “Våre kyststier”. 

Facebookgruppe 
Seniorgruppas facebookgruppe, “Seniorgruppa DNT Oslo og Omegn”, ble 
opprettet i 2019 og har (29. desember 2021) vokst til 1575 medlemmer. Det er 
en privat facebookgruppe, dvs. at man må be om å få bli medlem. 
Facebookgruppa brukes til informasjon om kommende aktiviteter, til omtale av 
avholdte aktiviteter og til annen informasjon om saker av felles interesse.  

Økonomi 
I 2021 fikk vi kr 10 000 av DNT Oslo og Omegns tildeling fra Bymiljøetaten i Oslo 
kommune. Dette ga oss muligheten til bl.a. å spandere bespisning på både 
turlederturen og avslutningsturen til Kobberhaughytta. Seniorgruppa har også i 
2021 hatt en  tilfredsstillende økonomi. 
 
 

Oslo, 10. januar 2022 
Styret i Seniorgruppa 

 
 
 
 
 
Kari Fonnes             Inger Cappelen            Torbjørn Aas 
(sign)                        (sign)                                 (sign) 
 
 

 
Anne-Berit Leganger                       Arild Drolsum 

(sign)                                                    (sign) 
  



 

 

Vedlegg 2 
 
 



 

 

Vedlegg 3 
 
 
 


