REFERAT FRA ÅRSMØTE

AUST-AGDER TURISTFORENING
Austegdlagets Hus, Arendal kl. 19:00
29. MARS 2011

1.

Åpning
Styreleder Svein Hjorth-Olsen ønsket de 44 frammøtte medlemmene velkommen
til det 96. årsmøtet i AAT og spesielt velkommen til Nils Petter Vigerstøl, som
etter årsmøtet kåserte om sine flotte turer og opplevelser i Austheiene og litt
ellers i landet, Lofoten blant annet.

2.

Valg av møteleder og referent
Styrets forslag på Dag Pettersen som møteleder ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag på Siv Lene Gangenes Skar som referent ble enstemmig vedtatt.

3.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

4.

Styrets årsberetning
Årsberetningspostene ble gjennomgått av styreleder Svein Hjorth-Olsen.
Alle postene ble godkjent uten kommentarer.
-

Rapport fra løypearbeid
Løypeplan Austheiene 2011 og fremover
Rapport Ruslegruppa
Rapport Fjellsportgruppa
Rapport Turgruppa
Rapport Seniorgruppa
Rapport Ungdomsgruppa
Rapport Barnas Turlag
Rapport Trillegruppa
Rapport Rådet

-

Årsmelding Havrefjell Turlag
Årsmelding Tvedestrand og Vegårshei Turlag
Turer/kurs/aktiviteter/2010

Under årsmøtet ble følgende undergrupper kort presentert;
 Barnas Turlag – Før hadde de mange helgeturer, men nå har de også fokus på
korte turer i nærmiljøet. De har også fått sin egen Facebook-side for å bedre
kommunikasjonsflyten ut til sine medlemmer.
 Fjellsportgruppa – her kan du være med på hytte-til-hytte-turer, teltturer,
padleturer, sykkelturer til de mer typiske fjellsportturene som toppturer, breturer
og klatreturer. I 2010 gjennomførte Fjellsportgruppa syv turer med 5-10
deltagere på hver tur. Gruppa kombinerer gjerne to temaer på helgeturene sine
som sykkel/badetur, klatring/jettegryter, padling/fjelltur, i tillegg til to skiturer og
en blåtur. I 2011 er det planlagt 10 turer, inkludert sommertur til Sulitjelma (8
påmeldte allerede).
 Trillegruppa – en kjempepopulær gruppe med egen Facebook-side som brukes
aktivt til å gi informasjon til medlemmene. De har trilleturer i nærområdet som
for eksempel på Tromøya. Det er rundt 10 trillere hver gang, og dette holdes
forholdsvis stabilt, selv om noen trillere begynner i jobb, kommer gjerne nye til.
En trivelig gruppe!
 Seniorgruppa – har 4 turer i året.
 Ungdomsgruppa – dette er en flott gruppe, men de trenger fremdeles flere
turledere.
 Tvedestrand/Vegårshei – kyststien går gjennom hele kommunen, og har mange
flotte turmuligheter fra sjø til fjell.
 Havrefjell Turlag – de har organisert annerledes enn de andre undergruppene
med tre underutvalg, der de har ansvar for hver sine emner, som for eksempel
arrangement og fjellkvelder. På den måten får de mer aktivitet gjennom året.
Havrefjell Turlag er også flinke til å samarbeide med andre organisasjoner. De
har blant annet vært med på å skrive turboka – Turbok Gjerstadskogane –
Gautefallheiane. Denne fås kjøpt på kontoret på Landbrygga i Arendal.
 Turgruppa – har planlagt 4 turer i 2011.
 Ruslegruppa – har hatt fokus på tematurer, men trenger rekrutering. Det er bare
å melde sin interesse.

5.

Regnskap for 2010
Daglig leder Dag Nylen Fagermyr orienterte grundig om regnskapet.
Regnskapet med noter ble enstemmig godkjent, men med kommentarer;
1. Balanse - notene var utelatt fra årsmøtepapirene medlemmene fikk
utdelt. Løsningen ble å legge disse ut på hjemmesiden i etterkant av
årsmøtet.
2. Hytteregnskapet – det ble etterlyst reisekostnader til Nutevasshytta.
Det ble presisert en fortegnsfeil under sum finans inntekter / kostnader
som skulle være 212,53 kr.
3. Resultatregnskapet – ingen merknader.
4. Øvrige avdelinger – ingen merknader.
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6.

Budsjett for 2011
Daglig leder Dag Nylen Fagermyr presenterte budsjettet for 2011.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt, men med presisering av en regnefeil under
sum finans inntekter / kostnader for budsjett 2011;
Det riktige skal være - 6.000,- ikke 18.000,-.

7.

Behandling av innkomne forslag
Det var kommet inn ett forslag til sak til årsmøtet.
- Forslag om vedtektsendring
Forslaget ble fremmet av Stein Olav Kjerland. Forslaget var å avvikle Rådet og
utvide styre med to medlemmer. Grunnen var at Rådet blir lite brukt og at andre
foreninger har allerede kuttet Rådet ut. Rådets oppgaver ville bli ivaretatt av det
utvidede styret og revisor. Dette forslaget vil videre kreve en endring av vedtektene.
Flere syntes forslaget var godt og flere var enige i at Rådet skulle avvikles og få flere
inn i styret til AAT, som flere mente var svært viktig. Noen mente videre at de nye
representantene til det utvidede styre skulle representere distriktene, ikke bare alle
fra Moderforeningen, men også fra undergruppene. Det ble påpekt at årsmeldingen
til Rådet var tynn og at dette beviste at Rådets funksjon var minimal for styret og
medlemmene i AAT. Flere så positivt på å legge ned Rådet, siden det er mange
erfarne medlemmer som man kan rådføre seg med i organisasjonen ellers.
Men flere var også imot dette forslaget om å avvikle Rådet. Flere mente at det var
godt å ha denne ressursgruppen av styrepensjonister som Rådet er og den
tryggheten å ha noen erfarne som kjenner til historien i AAT å spørre til råds ved
vanskelige valg for AAT. Viktig å kunne ha noen utenfor AAT-styret å rådføre seg
med i strategiske muligheter og utfordringer. Det gir også en kvalitetssikring av
styrets beslutninger. Atter andre mente det ville være fornuftig å fortsatt ha Rådet
men se på hvordan funksjonen kan bli best mulig for alle i AAT, også medlemmer.
Kanskje det ville vært fornuftig å ha et forumsmøte der medlemmer kan ta opp
vanskelig saker før et årsmøte? Noen mente at dette burde gjøres i medlemsblad
eller via internettet – hjemmesiden – blogg(?) der medlemmer kan diskutere ulike
saker, etc. Og det ble også nevnt hvor bra det er å kunne ha et Råd for medlemmer
som reiser rundt til ulike turistforeninger – der det ble nevnt å bruke Rådet som en
rådgivende funksjon om hvilke muligheter nettopp dette området/forening har.
Det ble videre påpekt manglende medlemsblad (Austheiene) i 2010.
Det ble så nevnt at det kanskje var til det beste om styret nå tok disse signalene med
seg og laget et omforent forslag til neste årsmøte. Styret og Rådet må samarbeide
og finne frem en løsning som blir til det beste for medlemmene i Aust-Agder
Turistforening. Det var også flere av de oppmøtte som ikke ønsket å stemme over
om Rådet skulle avvikles eller ikke.
Etter en del meningsutvekslinger fremsatte AAT-medlem Harald Heggland et
utsettelsesforslag:
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Saken utsettes.
Styret gjennomgår i 2011 Rådets funksjon og legger frem sak om dette til
årsmøtet i 2012.
Det ble stemt over dette, der 29 medlemmer var for å utsette saken mot 8.
Vedtak: Saken utsettes til årsmøtet i 2012.

8.

Valg
Valgkomiteen ved Torstein Olsen, presenterte komiteens innstillinger og
ledet valget. Følgende ble valgt:

9.

1.

Styreleder
Svein Hjorth-Olsen (gjenvalgt)

2.

Styremedlemmer
Siv Lene Gangenes Skar (ny)
Stein Olav Kjerland (ny)

3.

Vararepresentanter
Bjørn Eilert Andersen (ny)
Nils Herman Egeland (gjenvalgt)

4.

Rådet
Dag Pettersen (gjenvalgt)
Torstein Olsen (ny)

5.

Revisor
PriceWaterHouseCoopers AS (gjenvalgt)

6.

Valgkomite
Jens Dahlum (gjenvalgt)
Ingrid Henrichsen (gjenvalgt)
Ingebjørg Svenningsen (ny)

Åpen post
Jens Dahlum fra Barnas Turlag hadde en liten bekymringsmelding til
årsmøtet angående arbeidsmengde for Daglig leder på kontoret på
Langbrygga i Arendal. Han berømmet Daglig leder for god hjelp, back-up og
støtte ved deres arrangementer. Før var det Eivind Berg, nå Dag Fagermyr.
De kunne ringe i helgene for å spørre om noe de hadde tenkt på i forhold til
arrangement, kanskje. Eller det kunne lyse i vinduene på kontoret på kvelder
i uka når en gikk forbi der. Da visste man at Daglig leder fortsatt satt på jobb.
Jobber Daglig ledere for mye i AAT? Blir de utbrent og sier opp? Hva gjør vi
med det? Stiller mer ressurser til rådighet for å få flere ansatte? Kanskje en til
på deltid er nok?
Jens Dahlum henstiller til styret i AAT om at de i løpet av 2011 må vurdere
om arbeidsmengden som Daglig leder i AAT står til tilgjengelige ressurser.
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Styreleder Svein Hjorth-Olsen svarte at det er riktig som Jens Dahlum
påpeker. De trenger mer ressurser og hjelp til Daglig leder og hans
oppgaver. Per i dag har de håndplukkede personer gjennom NAV-systemet
til å hjelpe, men at de på sikt ønsker å kunne ansette en person til, kanskje i
redusert stilling. Først må det ses på inntektsbiten, så ressursbiten. Når
Lyngør Fyr kommer i gang, tror styreleder at det vil bli en økonomisk
anledning til å ansette mer hjelp.
Dag Fagermyr takket for omtanken, og forsikret årsmøtet om at han ikke var
utbrent ennå, men at det var en del å arbeide med, ja. Han syns det er godt å
få hjelp på kontoret av Ola Belland. Og sist sommer fikk han også hjelp av en
sommervikar.
Styreleder Svein Hjorth-Olsen takket årsmøtet for fornyet tillit, og ville ha
takket av styremedlemmene Ingebjørg Svenningsen og Anne-Gro Gangenes.
Men siden ingen av dem kunne være tilstede på dette årsmøte, skulle de bli
takket av på en skikkelig måte ved en senere anledning. Han takket også
Dag Pettersen for godt gjennomført møteledelse. Videre fikk Nils Petter
Vigerstøl en flott fyrlykt i keramikk som lignet Store Torungen med plass til et
telys på toppen samt boka Austheiene for sitt engasjerte og spennende
kåseri om sine turer i blant annet Austheiene.
Styreleder takket også alle de frivillige som har lagt ned et stort arbeide i å få
Lyngør Fyr klar til bruk. Fyret vil bli offisielt åpnet 7.mai 2011av fyrvokter Ola
Sørensen. Også koret Cantabile kommer til åpningen for å skape god
stemning under åpningen. Tanken med å få inn fyrene i AAT systemet vil
gjøre at kysten skaper verdier AAT vil bruke videre i heiene. Videre fortalte
styreleder om at skjøtet og overdragelsen av Hengeltjørnloftet endelig ble
undertegnet i går, 28.mars 2011. Han nevnte videre at det fortsatt er mulig å
kjøpe de flotte litografiene som kunstner Kjell Nupen har laget og som fortsatt
vil bli eksklusivt solgt gjennom AAT.
Styreleder Svein Hjorth-Olsen takket for fremmøtet og årsmøtet ble hevet
kl. 22:00.

Arendal, 29. mars 2011

__________________________

________________________

Dag Pettersen
Møteleder

Siv Lene Gangenes Skar
Referent
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