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Tid:   Onsdag 1. februar 2017, kl. 18:00 

Sted:   AATs lokaler, Langbryggen 21 

Innkallingsdato: 3. april 2016 

Innkalt: Nils Julian Krämer, Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Solvor Ek 
Hayes, Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Til stede: Nils Julian Krämer, Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Solvor Ek 
Hayes 

Forfall:  Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Møtet ble hevet: kl. 19:50 

Referent:  Jostein  Aalvik 

 

Saksliste 

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger. 

Sak 02/17 Godkjenning av referat fra styremøte 11.10.2016 

Referatet er tilgjengelig på vår hjemmeside og dersom det ikke inneholder saker som skal 
videreføres har vi vedtak på at det ikke kreves «godkjenning» av referatet i påfølgende styremøte. 

Sak 03/17 Fordeling av oppgaver i styret. 

Styrets oppgaver er fordelt som følger: 

- Gruppa på sosiale medier: Nils 

- Nettside: Axel 

- Koordinator for turprogram/møte: Solvor 

- Trykking av turprogram: Axel/AAT 

- Klatreaktiviteter: Nils 

- Kajakkaktiviteter: Audun 

- Utstyr: Audun. 

- Sekretær/Kasserer: Jostein 

Sak 04/17 Årsmøte i DNT Fjellsport 

Dette møtet blir avholdt i Bodø 23. – 26. mars, program ennå ikke mottatt men Nils vil sende dette til 
styret så snart det er mottatt fra sentralt hold. 

Vi har tidligere vært representert på dette møtet men i år kolliderer det dessverre med vår oppsatte 
trugetur til Skarsvassbu så det er tvilsomt gruppa vil ha mulighet til å være representert denne 
gangen. 

Sak 05/17 Status på innkjøp av utstyr (Sak 04/2016) 

Vi har på flere tidligere styremøter diskutert innkjøp av diverse utstyr og nå gjenstår truger og pulker. 
4 par truger er bestilt og ventes å ankomme når som helst. Innkjøp av 3 pariserpulker med 
tilhørende utstyr (taudrag, belte, kombi belte/sele, pulkbag, etc.) ble diskutert og Nils kontakter Dag 
for å diskutere midler til dette. 

Det ble også diskutert om vi kan trenge flere fjelltelt og vi vil se på dette når vi får tatt en opptelling 
over hva som finnes på lageret. 

Eventuelt innkjøp av fjellski ble også diskutert og Axel tar dette opp med Dag. 

 

Innkjøp av nytt utstyr meldes til utstyrsansvarlig og til Axel slik at utstyrslista som ligger på 
https://aat.dntfjellsport.no/utstyr/ kan oppdateres. 

 

https://aat.dntfjellsport.no/referat/
https://aat.dntfjellsport.no/utstyr/
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Sak 06/17 Bokføring av inn- og utbetalinger 

I forbindelse med årsoppgjøret sendte gruppas kasserer «kontoutskrift/regnskap» til AAT’s revisor 
Aase Lunden. I dette står det at gruppa i forbindelse med kajakkurset i juni 2016 hadde utbetalt et 
visst beløp til dekning av instruktør. Revisor meldte så tilbake at alle beløp som utbetales som 
honorar til kursholdere som ikke innehar et registrert selskap skal lønnsinnberettes da det er krav 
om beregning av arbeidsgiveravgift. Det samme gjelder dekning av kjøregodtgjørelse. 

Dette ble diskutert i gruppa og vi ble enige om at turledere/koordinatorer skal informeres om dette 
og at de tar hensyn til denne informasjonen ved oppgjør for arrangerte turer og også hvordan de 
formulerer seg i turreferatene.  


