
Referat fra styremøte 1-2014

Tid: tirsdag 11. februar 2014, kl. 18:00.
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21.
Innkallingsdato: 28.01.2014.
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Sandra Lyding, Nils 

Julian Krämer.
Forfall: Ingen.
Referat dato: 16.02.2014.
Referent: Jostein Aalvik.
________________________________________________________________________

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger.

Sak 02/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 17.12.2013
Godkjent uten anmerkninger.

Sak 03/14 Styreverv/interne oppgaver / Kåre
Styret har fordelt oppgavene som følger (avtalt pr e-post):

Navn (verv) E-postadresse Telefon

Axel Bjelke (leder og nettansvarlig) axelbjel@online.no 959 77246

Jostein Aalvik (kasserer og sekretær) jostein.aalvik@gmail.com 900 68470

Kåre Gundersen (utstyrskoordinator) kaa-gund@online.no 909 38 906

Sandra Lyding (styremedlem) sandralyding10@gmail.com 483 61066

Nils Julian Krämer (Facebookansvarlig) nilsjukraemer@web.de 462 18462

Det ble også diskutert om gruppa skal ha en person som er turansvarlig men kom fram til at det ikke
er behov for en slik.
Kåre fortsetter som utstyrskoordinator. AAT’s lager ble senhøstes flyttet til Torbjørnsbu, Jostein 
monterte flere hyller på lageret rett før jul og mener vi burde ta en sortering/opprydding slik at 
gruppa kan få samlet og katalogisert eget utstyr og så oppdatere utstyrslista som ligger på 
hjemmesiden. Det ble enighet om dette, og Kåre forsøker å finne en kveld som passer for de fleste.

Sak 04/14 Turlederrollen/risikovurdering / Axel, Sandra, Kåre
Fjellsportgruppa fikk allerede i 2008 en e-post fra AAT’s styre om at de holdt på å lage en 
beredskapsplan for AOT generelt og for undergruppene der del 3 gjaldt risikovurdering. Dette etter 
mal fra SOT. Basert på dette utarbeidet styret for flere år siden et eget risikovurderingsskjema som 
da har blitt benyttet på våre turer. Dette skjema kan nok for noen føles litt for detaljert/komplisert og
da det som ligger i ”Sherpa” (DNT’s eget dataprogram) er litt for enkelt vil Axel, Sandra og Kåre 
ser nærmere på muligheten for å lage et nytt system eller videreutvikle det eksisterende.

Sak 05/14 Revisjon av våre dokumenter/nettsider / Axel
Vi bør oppdatere nettsiden vår når det gjelder veileder til Turkoordinator/Turleder, risikovurdering 
osv. Axel ser på dette.
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Sak 06/14 Årsmøte DNT fjellsport / Sandra
Sandra er påmeldt til årsmøte i DNT Fjellsport som i år arrangeres på Rjukan Fjellstue i helgen 27. 
februar til 2. mars. Hun orienterte om det oppsatte programmet der det foruten ordinære 
årsmøtesaker vil bli holdt regionale møter med innlegg til arbeidsplanen for 2015. Her vil Sandra ta 
opp risikovurderingen diskutert over da vi savner retningslinjer fra sentralt hold. Hvordan 
praktiserer andre grupper dette?
Av aktiviteter for deltaker blir det blant annet isklatring og tur til Gaustatoppen – Sandra gleder seg 
og vil orientere styret på neste møte.

Sak 07/14 Planlegging/publisering av turer / Sandra, Axel
Vi skulle gjerne sett flere deltakere på noen av turene våre og diskuterte derfor hva som kan gjøres i
den forbindelse. Kan vi distribuere folderen vår flere steder? Er den lett tilgjengelig på AAT’s 
kontor? Hvorfor ikke trykke en tilsvarende folder som det Trillegruppa har gjort? Sandra ser på 
dette og kommer med forslag.
Vi har invitert til samarbeid med DNT Sør der aprilturen i fjor ble en suksess. Nå ser det ut som 
dette samarbeidet er svært personavhengig men vi ønsker å fortsette og gjerne utvide dette. Axel 
holder kontakten.

Sak 08/14 Offentliggjøring av møtereferat mm. / Axel
For at flere skal få muligheten til å se hva vi driver med diskuterte gruppa om vi skal legge 
møtereferatene ut på hjemmesiden tilsvarende det som gjøres av DNT Fjellsport Oslo. Axel har 
allerede lagt ut protokoll/referat fra siste årsmøte og gruppa hadde ingen innvendinger mot å 
opprette en slik praksis. Axel følger opp.

Saker tatt opp under ”Eventuelt” posten.
På våre styremøter tar vi opp saker som ikke står på sakslisten i innkallingen. Dette er ikke til å 
unngå så vi forslår derfor at det oppretts egne saksnummer for de "nye" sakene. Da er det lettere å 
referere til den enkelte sak seinere. Vi kan kalle disse sakene "Eventuelt:” og så beskrivelse av 
saken, se under.

Sak 09/14 Eventuelt: Logo på styrereferat / Axel
I og med at DNT Fjellsport sentralt har endret sin ”Grafiske profil” bør vi også gjøre dette i våre 
dokumenter. Axel setter opp forslag til overskrift/heading for referatene (vist i dette referatet).

Sak 10/14 Eventuelt: Turprogram 2015 / alle
Vi bør allerede nå tenke på turprogrammet for 2015 og få dette ned på papiret over sommerferien 
slik at det er ferdig trykket i god tid før årsskiftet. Hele gruppa ansvarlig.

Sak 11/14 Eventuelt: Medlemskap i Fjellsportgruppa / Axel
Vi nevner på hjemmesidene ”Medlemskap” i gruppa og har vel praktisert at ”medemmene” er de 
som står på vår distribusjonsliste for nyhetsbrev selv om det ikke kreves noen ekstra avgift for dette.
Konklusjonen er at ordet ”Medlemskap” strykes da alle som har betalt kontingent til DNT betraktes 
som medlemmer. Axel ordner dette.
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Sak 12/14 Eventuelt: Turbilder / Axel
I noen referat finner vi bilder, i andre ikke så det hadde vært fint å på en enkel måte kunne se flere 
bilder fra turene. Er det mulig å legge ut en link til turbilder i det enkelte referat? Mulig vi må endre
format på referatene men det skal være mulig å legge en hyperlink inn i et .pdf dokument. 
Spørsmålet er også om hvor slike bilder kan lagres på en enkel måte uten at man må være 
”medlem” på sider for deling av bilder. Axel ser litt mer på dette og kommer tilbake til saken.

Sak 13/14 Eventuelt: Gave til avtroppende styremedlemmer / Jostein
Det er vanlig praksis at avtroppende styremedlemmer får en liten oppmerksomhet på årsmøtet og 
denne gangen gikk Preben og Dagfinn ut av styret. Gruppa diskuterte hva slags gave som kunne gis 
og Jostein kom med forslag til en ”Fjellsportens bibel” (på engelsk) som han vil anbefale. Han 
undersøker tilgjengeligheten og sender tilbakemelding til styremedlemmene.

Sak 14/14 Eventuelt: Turdeltakers ansvar / Axel
Vi bør spesifisere at også turdeltakere har ansvar både for egen og andres sikkerhet. Axel ser litt mer
på dette og kommer tilbake til saken.

Sak 15/14 Eventuelt: Turer på sparket / Axel
Det er fritt fram for å arrangere turer på sparket og for eksempel legge invitasjon ut på Facebook om
ikke nødvendigvis i gruppas regi. Emnet ble diskutert men ikke avklart så saken videreføres til neste
møte.

Sak 16/14 Eventuelt: Gradering av turer / Nils, Sandra
I lys av ”Trugeturen til Olandsbu” ble beskrevet vanskelighetsgrad på oppsatte turer diskutert så vi 
ønsker å utrede dette nærmere, blant annet definere graden av ”krevende”. Nils og Sandra ser på 
dette.
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