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Protokoll fra årsmøte i DNT Valdres 2015 
 

Årsmøtet ble avholdt 02. mars 2015 på Valdres vidaregåande skule.  

 
Totalt antall frammøtte: 28. Det ble ikke telt opp antall stemmeberettigede, men 
alle vedtak var enstemmige.  

 
1. Åpning av møtet ved leder Trond Vatn. 

 
2. Svein Helge Skinnes ble valgt til møteleder. 

 

3. Merethe Lundene ble valgt til referent. 
 

4. Innkalling og dagsorden ble behandlet og godkjent.  Ingen 
kommentarer.  

 
5. Bjørn Vegard Johnsen og Olaug Tronsplass ble valgt til å godkjenne 

årsmøteprotokoll. 

 
6. Fred Kuyper og Hilde Fossum ble valgt til tellekorps.  

 
7. Årsmelding for 2014 ble behandlet.  

Vedtak: Årsmelding godkjent med tre tilleggskommentarer: 

a) Stimerkingskurset skal omtales. Mye arbeid bak, ingen påmeldte.  
b) Merkingen til Rasletind skal omtales.  

c) Seniorgruppa hadde høstmøte 4. november. 
Styret får fullmakt til å innarbeide disse punktene i årsmeldingen. 

 

8. Revidert regnskap for 2014 ble behandlet.  
Det ble stilt spørsmål om hva vi skal bruke overskuddet til. Styreleder 

svarte at budsjettet for 2015 er satt opp i balanse, men at det burde være 
anledning til å bruke av tidligere overskudd dersom det kom opp gode 
forslag/prosjekter. Flere mente at turledere bør prioriteres.  

 
9. Budsjett og årsplan for 2015 ble behandlet. 

Det ble stilt følgende spørsmål til budsjett: 
a) Er det tegnet forsikringer for turledere? Bør styret ha en 

ansvarsforsikring?  

b) På hvilken måte kan turledere godtgjøres? 
c) Hva kan turledere ta i kjøregodtgjøring som turledere? 

d) Hva er DNT sin anbefaling når det gjelder avtalt kjøring med privatbil? 
Spørsmål a og b vil behandles av styret i 2015, spørsmål c og d ble 
besvart. Svar c: Turledere får refundert kjøregodtgjøring etter statens 

satser. Disse utgiftene dekkes av foreningen. Svar d: Ved avtalt 
felleskjøring i privatbil, til og fra turer, anbefaler DNT Valdres at bileier får 

kjøregodtgjørelse fra de som sitter på – anbefalt sats er kr 3,00 pr. km 
som fordeles på deltakerne inkl. bileier. Disse utgiftene dekkes ikke av 
foreningen.  
Vedtak: Budsjett og årsplan godkjent.  
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10. Valg: Det ble orientert om hvem som går ut av styret. Ingen av de som 

går ut, var til stede. Møteleder presenterte valgkomiteens forslag til nytt 
styre. Valgkomiteens forslag er som følger: 

 
Leder: Trond Vatn Velges for 1 år 
Vedtak:  Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Nestleder: Merethe Lundene Velges for 2 år 
Vedtak:  Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Styremedl./sekretær: Marte Evensen Velges for 2 år 
Styremedl./web: Jørgen Wangensteen Velges for 2 år 
Styremedl./redaktør: Tor Harald Skogheim Ikke på valg 

Styremedl./kasserer: Morten Helgesen Ikke på valg 
Styremedl./turprogram: Torkjell Haugen Velges for 2 år 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
Vara styremedlem: Svein Helge Skinnes                         Ikke på valg 
Vara styremedlem: Mads Wangensten Velges for 2 år 

Vara styremedlem: Marianne Rognås Larsen Velges for 2 år                       
Revisor: Kim Tronrud Velges for 2 år 

Leder valgkomite: Henning Gladheim 1 år 
Valgkomitemedlem: Ester Christensen 2 år 

Valgkomitemedlem: Venke Fredriksen 3 år 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

 
11. Evt. innkomne saker: Ingen innkomne saker. 

 
12. Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 20.  

 

Pause med mat og drikke 
 

13. Morten Helgesen informerte om «Kommunetoppjakten 2015». 
 

14. Tor Harald Skogheim holdt et bildeforedrag: «På Vestlandet – med 

fjellsko, sykkel og kajakk».  
 

15. Leder takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem. 
 
 

 
 

 
 
________________                                        ____________________ 

Bjørn Vegard Johnsen                                      Olaug Tronsplass 


