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REFERAT FRA STYREMØTE 03/22 – TORSDAG 24. MARS 

Sted: Karlsvik gård 

 

 

Til stede fra styret: 

Christian Thaulow, styreleder og møteleder 

Helga Daler  

Live H. Pedersen 

Måns Davidson 

Eivind Fogstad, DNT ung Tønsberg 

 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Ole K. Bjerkemo 

Elisabeth Fagelund Gjersøe, vara 

 

Saksnr Tema Ansv 

26/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

 

27/22 EVENTUELT 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

28/22 REFERAT FRA STYREMØTE 02/22 – torsdag 17. februar 2022 

Referatet var sendt ut med sakslisten.  

Ingen merknader til referatet som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

29/22 VALG AV NESTLEDER  

Nestleder er styreleders stedfortreder der dette trengs og deltar bl.a. på AU-møter. 

Forslag til vedtak: 

Helga Daler velges som nestleder for 2022.  

Enstemmig vedtatt 

 

 

30/22 RUTINER VED STYREMØTENE 

Daglig leder setter opp forslag til saksliste på bakgrunn av de innspill som foreligger. 

Styret kan melde saker til daglig leder senest 9 dager før møtet og de bidrar også til å lage  

saksutredningen. 

Det avholdes et AU-møte (styreleder, nestleder og daglig leder) i forkant av styremøter for endelig 

klargjøring av saksliste og nødvendig dokumentasjon. 

 

Som vedlegg her følger til orientering en del førende dokumenter for DNT TO-styret, det blir en 

grundigere gjennomgang av disse i neste styremøte.  

 
a. DNT TOs vedtekter, vedtatt på årsmøte nå, 24.3.2022 

b. DNT TOs handlingsplan 2019-2023, vedtatt på styremøte 13.12.2021 

c. Budsjett 2022, vedtatt på styremøte 17.02.2022 

d. Møteplan for styret 2022, vedtatt på styremøte 29.01.2022 

 

Det tas en gjennomgang av de ulike ansvarsområdene til styrets medlemmer på neste styremøte. 

Dette gjelder bl.a. personal, økonomi, hytter, stier/løyper, aktiviteter, naturvern, kystsatsing, DNT 

Vestfold. 

Styremedlemmene bes vurdere hvilke områder, fordeling og oppfølging som kan være aktuelt. 
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Saksnr Tema Ansv 

31/22 DNTs LANDSMØTE 2022 HAUGESUND 

Informasjon til Landsmøte 2022 sendes vedlagt. 

DNT TO kan sende 6 delegater til landsmøte. 

Hver delegat besørger selv påmelding til landsmøte, bestilling av overnatting og evt. turer.  

Foreningen dekker utgifter til transport til og fra Haugesund, overnatting fra torsdag til søndag inkl. 

frokost, ett måltid torsdag ved ankomst og landsmøteavgift.  

Utgifter til turer, alkohol og andre måltider dekkes av hver enkelt. 

 

Mer info om landsmøte finner dere på foreningsnett her >> 

https://dennorsketuristforening.sharepoint.com/sites/Moteplasser/SitePages/Landsm%C3%B8tet.asp

x 

 

På dagens møte var det kun Helga Daler fra styret, og daglig leder fra adminstrasjonen som hadde 

mulighet til å dra. Ole Kristian Bjerkemo og Elisabeth Fagelund bes vurdere deltakelse, daglig leder 

hører med sine ansatte og evt frivillige utfra hvilke saker som skal behandles. 

Daglig leder sjekker med DNT sentralt hvilke tema/saker som skal behandles på landsmøte, og 

derved få en pekepinn på hvem som bør delta. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas opp på neste styremøte. 

 

 

 

 Møtet ble avsluttet:  

Neste møte: 21. april.  
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