
Referat fra styremøte 5-2014

Tid: torsdag 13. november 2014, kl. 1800
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 5. november 2014
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Sandra Lyding, Nils 

Julian Krämer, Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Forfall: Ingen
Referat dato: 18. november 2014
Referent: J. Aalvik

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.

Sak 02/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 1. september 2014
Vedtak: Referatet godkjennes uten anmerkninger og ligger tilgjengelig på vår nettside  . 

Sak 04/14 Turlederrollen/risikovurdering / Axel, Sandra, Kåre (1-2014, 2-2014, 3-2014)
Denne saken har ikke lenger noe med turlederrollen å gjøre men omhandler kun risikovurdering.

Axel har revidert eksisterende vurderingsskjema som følger:
- Antallet graderinger er kuttet ned fra 6 til 3. Gjør det lettere å gradere og lettere å lese 

risikobildet.
- Fjernet retningslinjene for tiltak ved visse poengsummer. Dette må heller hver enkelt 

vurdere selv.
- Risikoreduserende tiltak er lagt direkte etter hvert enkelt risikomoment, ikke i bunnen av 

skjemaet som før. Dette gjør det mer oversiktlig.

Forenklet skjema ble diskutert og styret fant denne forenklingen positiv men ønsket at det 
informeres om at risikoreduserende tiltak må fylles ut dersom risikograd er vurdert til 3. Skjema 
ligger nå tilgjengelig på vår nettside som også er oppdatert.
Dag la også fram DNT’s dokument Turlederens kriseark som inneholder informasjon om hvordan 
man skal forholde seg ved ulykker. Dette er også lagt ut på nettsiden.

Sak 22/14  Bankkonto for Fjellsportgruppa / Dag, Jostein (3-2014)
Jostein og Dag har vært i Sparebanken Sør og opprettet en egen konto for Fjellsportgruppa.
Kontoen disponeres av gruppas kasserer/sekretær og daglig leder i AAT og benyttes primært i 
forbindelse med turer der det ønskes forskuddsbetaling/depositum ved påmelding men også til å 
dekke utgifter i forbindelse med styre/årsmøter, gaver o.l. For å unngå at disponentene involveres i 
alt som har med økonomi å gjøre i forbindelse med enklere turer vil TK ha anledning til å styre 
dette selv. Eventuelle overskudd overføres til gruppas konto.
For å ha en «buffer» så overfører Dag 5.000 til denne kontoen under forutsetning av at bilag 
framlegges. AAT betaler for trykking av gruppas program for 2015.
Kontonummeret er 2801.37.86188 - informasjon om dette ligger nå på nettsiden.
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Sak 26/14  Gratis overnatting for turkoordinator / Dag (3-2014), Axel (5-2014)
AAT åpner for at turkoordinator (TK) kan overnatte gratis på AAT’s hytter (ikke andre).
Forutsetningen er at arrangementet er en del av det allment tilgjengelige programmet til 
Fjellsportgruppa (typisk en såkalt fellestur). Gratis overnatting gjelder ikke turer av privat karakter 
eller f.eks. turer på sparket annonsert gjennom Facebook.
Ved flere TK på samme arrangement: I utgangspunktet gjelder gratis overnatting kun for ansvarlig   
TK.
Besøksprotokoll og betalingsfullmakt: Protokollen må fylles ut uavhengig av eventuell gratis 
overnatting. Merk protokoll og/eller betalingsfullmakt med «turkoordinator» eller «turleder» slik at 
de som fører regnskap for hyttene skjønner hvorfor TK ikke har betalt for overnattingen.
Axel legger informasjon om dette ut på nettsiden.

Sak 30/14 Eventuelt: Nytt navn på Fjellsportgruppa / Axel/Jostein (3-2014) 
Bakgrunn: Navnet «DNT fjellsport Arendal» kan virke noe misvisende i forhold til vårt naturlige 
geografiske nedslagsfelt som er Aust-Agder / Austheiene med litt overlapp mot Setesdal, Fyresdal 
og Nissedal. Dette kan føre til at vi mister potensielle deltakere som misoppfatter hvem gruppa er til
for. Arendal representerer riktig nok det overlegent største tyngdepunktet i medlemsmassen vår men
er samtidig ikke en storby på linje med Oslo, Bergen, Stavanger osv. Disse byene er store nok til å 
forsvare en egen forening, Arendal er antakelig for liten i denne sammenhengen.

Vedtak: Styret ønsker å endre gruppas navn fra «DNT fjellsport Arendal» til «DNT fjellsport Aust-
Agder» forkortet DNTfAA og legger dette fram som egen sak på årsmøtet 2015.  

Sak 31/14 Turprogram 2015 / Alle (4-2014)
Basert på egne og andres forslag brukte gruppa ganske lang tid på å sette opp forslag til et variert 
turprogram for 2015 og dette ble i store trekk ferdig men trenger noen bekreftelser fra foreslåtte 
turledere før programmet legges ut på hjemmesiden. Vi regner med at dette blir gjort i løpet av 
desember.
For forslag til turer og «Turer på sparket» henvises til 
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php?fo_id=11647 .

Sak 34/14 Nye nettsider / Axel
I takt med at nye Sherpa (DNT’s interne datasystem) rulles ut blir det etterhvert aktuelt å bygge nye 
nettsider på den nye plattformen. Denne plattformen gir oss en rekke fordeler, bla. skalering for 
mobile enheter, mer dynamiske sider og større frihet med hensyn til utformingen generelt.
Planen var opprinnelig å starte dette arbeidet før jul men da det til årsmøtet blir foreslått navneskifte
(sak 30/14) vedtok styret å vente med dette til etter årsmøtet.
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Sak 35/14 Vedtektsendringer: Språkvask / Axel
Her følger to forslag til omformulering av vedtektene. Disse får ikke en annen betydning men er 
kanskje litt mer presise i språket:
1. Gjelder Innledning
«DNT Fjellsport Arendal er en [...]» endres til «DNT fjellsport Arendal (DNTfA) [...]». Forslaget 
legger opp til å bruke en forkortelse for DNT fjellsport Arendal i resten av dokumentet.

2. Gjelder 4. Styret
«Styret velges på årsmøtet og består av 4-6 medlemmer hver valgt inn for 1 år av gangen.»
endres til: «Styret velges på årsmøtet. Styret skal bestå av 4-6 medlemmer. Hvert medlem velges for
1 år av gangen.»

Dette er nå innarbeidet i vedtektene.

Sak 36/14 Vedtektsendring: Endring av punkt 2 / Axel
Denne saken er et innspill innsendt til nettansvarlig 22. mars 2014 der det kommenteres at punkt 2 
synes noe uklart.

I dagens vedtekter under punkt 2 står det:
2. Deltakelse på gruppas aktiviteter
Gruppas arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense.
Ved plassbegrensninger vil medlemmer av Den Norske Turistforening ha fortrinnsrett.
Det kreves ingen kontingent utover vanlig kontingent til DNT/lokale foreninger.

Styret vedtok derfor å sette fram følgende forslag til årsmøte:

2. Deltakelse og medlemskap
Gruppas arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense. 
Det er ikke et krav om medlemskap i DNT for å delta på aktiviteter i regi av DNTfA. Ved 
plassbegrensninger vil imidlertid medlemmer av DNT ha fortrinnsrett.

Sak 37/14 Vedtektsendring: Endring av punkt 5 / Axel
Forslaget gjelder en presisering om at stemmeberettigede også har rett til å fremme kandidater til 
styret og valgkomiteen.

I dagens vedtekter under punkt 5 står det:
5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på årsmøte må en være fylt 18 år og være medlem av DNT. Alle som har
stemmerett har også rett til å fremme forslag for årsmøte og de er også valgbare som 
styremedlemmer og valgkomitemedlemmer.
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Styret vedtok derfor å sette fram følgende forslag til årsmøte:

5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på årsmøte må en ha fylt 18 år og være medlem av DNT.
Alle som har stemmerett er berettiget til å:
a. Fremme forslag for årsmøtet.
b. Fremme kandidater til styret og valgkomiteen.
c. Stille til valg for styret eller valgkomiteen.

Sak 38/14 Vedtektsendring: Endring av punkt 6 / Axel
Forslaget innebærer å stryke siste setningen "Forslag på kandidater kan fremsettes av et hvert 
medlem av DNT.". Det er mere ryddig å spesifisere dette under punkt 5 "Stemmerett og valgbarhet"
i vedtektene, se sak 37/14). Ellers er innholdet det samme, bare litt omformulert.

Styret vedtok derfor å sette fram følgende forslag til årsmøte:

6. Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomite på 2-3 medlemmer for 1 år om gangen. Styret foreslår kandidater til 
valget. Valgkomiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen foreslår kandidater til styret. Forslaget skal være styret i hende senest 30 dager før 
planlagt årsmøte.

Sak 39/14 Kandidater til valgkomite / Axel
Valgkomiteen består i dag av Preben T. Nilsen og Dagfinn Hjemås, Axel spør om de kunne tenke 
seg å fortsette i valgkomiteen for 2015.

Sak 40/14 Årsmøte 2015 / Alle
Årsmøtet holdes onsdag 14. januar kl 18:00 på Sør Amfi, Myra, Arendal (samme adresse som 13. 
januar 2014), innkalling blir sendt. Styret har en del forslag til foredragsholdere og regner med at 
dette blir avklart ganske snart.

Sak 41/14 Eventuelt: Informasjon/Orientering fra AAT / Alle
- Fredag 14. november kl 11:00 lanseres boka «Vandringer i Setesdal Austhei» med inviterte 

journalister til stede. Boka vil koste 300,- for medlemmer og 398,- for andre og kan 
absolutt anbefales.

- 30. mai 2015 markeres AAT’s 125 års jubileum og da vil blant annet forpakterboligen på 
Furøya ved Tvedestrand offisielt åpnes som turistforeningshytte i Kystled Agder.

- I juni 2015 vil det i samarbeid med Telemark bli arrangert en klatrehelg i Nissedal. Til dette 
arrangementet har vi etter søknad blitt tildelt 28.000 fra Erling Bjørnstads Stiftelse. 
Denne stiftelsen ble opprettet i 2010 og skal jobbe for å støtte og utvikle fjellsport i regi 
av DNT.

- Foreningen har en god del klatreutstyr liggende og har nå fått tilbud fra DNT Fjellsport om å
få tildelt noe mer utstyr dersom det skulle være behov. Gruppa diskuterer dette og lager 
en behovsliste som sendes inn. 
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