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REFERAT FRA STYREMØTE 05/20 – TORSDAG 4. JUNI KL. 17.30 

Sted: TOTs lokaler i Nedre Langgate 36 
 

 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

Økonomiansvarlig - gapahuk Darrebu 

 

Saksnr Tema Ansv 

29/20 REFERAT FRA STYREMØTET 04/20 – 19.03.2020 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet som ble  

vedtatt enstemmig 

 
 
ALS 

30/20 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERMIN 

Regnskapsrapport 2. termin og resultatregnskap pr. 31. april var sendt ut før styremøte.  

Økonomiansvarlig og daglig leder hadde sendt ut kommentarer til regnskapet. 

Resultat pr. 30.04. er ca kr. 190.000,-. Overskuddet skyldes bla. fordeling av egenkapital fra DNT 

sentralt på kr. 225.000,-, færre utgifter til aktiviteter og til drift av hytter og løyper grunnet 

koronasituasjonen. 

Det har også vært lavere inntekter når det gjelder leieinntekter hytter, butikksalg og vaffelsalg. 

På bakgrunn av god økonomi, men lav aktivitet, er det viktig å øke tilbudet i foreningen med flere 

aktiviteter resten av året. 

Forslag til vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til orientering. 

Vedtatt enstemmig 

 
 

31/20 ARBEIDSUTVALG - AU 

Hvert år skal det velges og vedtas et AU. 

Forslag til vedtak:   

På første styremøte etter årsmøte hvert år skal det velges et arbeidsutvalg.  

For 2020 og frem til årsmøte i februar 2021, opprettes et arbeidsutvalg bestående av styreleder og 

nestleder. 

- AU møtes ved behov 

- AUs primære oppgave, sammen med daglig leder, er å sette opp saksliste før styremøtene  

og se til at det blir lagt fram nødvendig dokumentasjon i sakene 

- AU skal være et rådgivende organ for daglig drift 

Vedtatt enstemmig 

 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Helga Daler (HD) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Nina Skovly (NS)  

Michelle Vermelid, Barnas Turlag (MV) 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Nick Bull, Aktiv (NB) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen (ALS) 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Lorents Gran (LG) 
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32/20 VALGKOMITE 

Det er styrets ansvar å skaffe en valgkomite bestående av tre medlemmer.  

Pr. dd. er det ingen valgkomite. 

Forslagene som kom frem på styremøtet, og som blir fulgt opp for å skaffe medlemmer til 

valgkomiteen er: 

- styremedlemmer som går ut av styret, og som vil egne seg i valgkomiteen, blir spurt om de vil 

verve seg til valgkomiteen 

- arbeidsutvalget tar en gjennomgang av tidligere styremedlemmer og kontakter de som er aktuelle 

- det søkes etter medlemmer til valgkomiteen i TOTn v/Jan Petter Bergan og Nina Skovly, på 

instagram, facebook, nettside, Frivillig.no og i nyhetsbrev 

- styremedlemmene tar direkte kontakt med folk som kan være aktuelle og melder til daglig leder 

- medlemmer av valgkomiteen får de samme godene som andre frivillige i TOT 

Forslag til vedtak: 

AU følger opp innspillene, og tar kontakt med mulige kandidater. 

Saken tas opp på hvert styremøte til komiteen er fulltallig. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

33/20 DNTs LANDSMØTE 2020  

Landsmøtet i juni vil gjennomføres digitalt fredag 12. juni. 

Av TOTs delegater som ønsket å delta på landsmøte i Haugesund deltar kun daglig leder. 

I tillegg har Helga Daler fått mulighet til å delta, og har meldt seg på. 

På det digitale landsmøte skal årsberetning, budsjettforutsetninger 2021, valg til landsstyre,  

domsutvalg og valgkomite gjennomføres. 

Det planlegges et ekstraordinært landsmøte høsten 2020, i tilknytning til ledersamlingen,  

med drøftingssaker.  Det blir derfor utsatt høringsfrist til 15. juni på: Handlingsplan kyst, Felles  

kontingentsatser, Handlingsplan natur, kulturarv og miljø.  

Uttalelse fra Seniorgruppa vedr medlemskategori husstandsmedlem støttes av styret i TOT og 

sendes inn til DNT sentralt:  

- ønsker å beholde kategori hustandsmedlem 

Styret ble enige om følgende når det gjaldt medlemskategori skoleungdom: 

- støtter forslaget om å fjerne kategori skoleungdom 

 

Forslag til vedtak: 

Anne-Lene Stulen og Helga Daler representerer TOT på årets landsmøte. 

Helga Daler gis rett til å stemme på vegne av TOT. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

34/20 TOTn - NYHETSBREV 

Det har vært avholdt møte i redaksjonskomiteen, og notat fra møtet var sendt ut til styret 20.05. 

Redaksjonen drøftet bl.a. bruk av nyhetsbrev, til delvis erstatning for TOTn.  

Styret ble bedt om å drøfte og vurdere følgende: 

- neste utgave av TOTn utgår pga dagens situasjon 

- ny frist ift stoff inn til TOTn fra de forskjellige gruppene er den 30.10 

- det foreslås å lage en litt mer «fast mal for planlegging» av datoer og oppmøte/steder, slik at 

halvårs turprogrammet er så komplett som mulig 

- det er ønskelig at TOTn kommer ut 2 ganger i året 

- det er ønskelig å gå over til nyhetsbrev (ca 4 ganger i året) i tillegg til TOTn 

 

Forslag til vedtak: 

- Neste nr av TOTn utgår. 

- TOTn nr 3 går som planlagt, med halvårlig turprogram. Frist for innlevering av stoff er 30.10.  

- TOTn reduserers til to utgaver i 2021.  

- Gruppene leverer halvårlig turprogram til utgavene, med dato og sted. 

- Det gis ut ca 4-5 nyhetsbrev i året. Jan Petter Bergan får redaktøransvar for nyhetsbrevene.  

Enstemmig vedtatt 
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35/20 REFERAT/ORIENTERING  

- Medlemssstatistikk pr. 18.05.2020 - En nedgang på 1,8%, 96 færre medlemmer enn på samme tid i 

fjor. Totalt 5.273 medlemmer.  

- Notat fra møte i redaksjonskomiteen TOTn 19.50.2020.  

RUNDEN RUNDT BORDET: 

Gruppene og komiteene sine planer fremover mtp turer og aktiviteter. 

 

Niels: 

Gjennomfører intervjurunder med kandidater til ledig stilling. 

Følger opp media mtp kystsatsning. 

Helga: 

VETE og DNT Vestfold har søkt om midler fra fylkeskommunen og Gjensidige stiftelsen til 

«korona» tiltak for barn og unge i sommer/høst sesongen. 

Det er store muligheter for støtte, og det gjør at Barnas Turlag og Ung får mulighet til å sette i gang 

flere tilbud, viktig at disse gruppene er klare for en ekstra innsats nå. 

Svenn/Fjellsportgruppa: 

Alle klatreaktiviteter er utsatt pga korona. Utfordringer med å desinfisere klatreveggen. 

Michelle/Barnas Turlag: 

Starter trilleturer, fått med flere interesserte, og tar også småbarnsturer i sommer. 

Martin/Ung: 

Ingen aktiviteter før i august pr. dd. 

Nina/TOTn: 

Søkt om midler på vegne av TOT gjennom OBOS medlemskap, til bla. Turpassturer. 

Jan Otto/Seniorgruppa: 

Fulltegnede og populærer onsdagsturer, har forlenget sesongen til 1. juli. Plass til 50 deltakere. 

Avslutningstur på Trollsvannstua med bespisning. 

Nick/Aktiv: 

Fulltegnede og populære kveldsturer og helgeturer. Varierer mellom 10 og 20 deltakere avhengig av 

turens innhold og hvor krevende. Startet opp kajakktilbud. 

Planlegger to lengre fjellturer, Jotunheimen og Hardangervidda. 

Live/Turpass: 

Turpassturene er avlyst til over sommeren. 

Anne-Lene/kontoret: 

Stor pågang av folk som vil melde seg på turer/aktiviteter, leie hyttene og turutstyr. 

Mange digitale møter i DNT med info om koronasituasjonen. 

Fått kontakt med ny frivillig som vil jobbe med Instagram og Ut.no for oss. 

 

 

36/20 EVENTUELT 

 

Gapahuk Darrebu 

Økonomiansvarlig presenterte kostnadsoversikt fra hyttetilsyn Darrebu ved Hans Kr. Høijord 

(15.05.20). Kostnadsanslaget for gapahuk er innenfor budsjettrammen, men det kan bli en 

overskridelse på ca. kr 23.000,- på hele prosjektet dersom det ikke oppnås annen tilskudd/støtte. 

 

Basert på:  

- god og entusiastisk aktivitet i Darrebu-gruppen 

- Skrim som et av våre primære satsningsområder 

- TOTs gode likvide situasjon 

=> anbefaler økonomiansvarlig gjennomføring av gapahuk iht planen. 

 

 

 

 Møtet ble avsluttet: kl. 20.00 

Neste møte: Torsdag 13. august 

 

 


