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REFERAT FRA STYREMØTE 04/22 – TORSDAG 21. APRIL KL. 17.30 

Sted: Tursenteret, Nedre Langgate 36 

 

Til stede fra styret: 

Christian Thaulow, styreleder og møteleder 

Helga Daler, nestleder  

Live H. Pedersen 

Måns Davidson 

Ole K. Bjerkemo 

Elisabeth Fagelund Gjersøe, vara 

Eivind Fogstad, DNT ung  – på teams 

 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

 

Forfall: 

 

Saksnr Tema Ansv 

32/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

 

33/22 EVENTUELT 

Ettervirkninger av koronapandemien i foreningen? Tas opp på neste styremøte.  

 

 

34/22 REFERAT FRA STYREMØTE 03/22 – torsdag 24. mars 2022 

Referatet var sendt ut med sakslisten.  

Ingen merknader til referatet som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

35/22 FOKUSOMRÅDER 

Oversikt over fokusområder og forslag til fordeling var sendt ut med sakslisten. 

Styrets ulike fokusområder ble gjennomgått, og fordelt på nytt etter innspill fra styrets medlemmer. 

Vedlagt ny oversikt. 

Ansvarlige styremedlemmer innkaller så snart som mulig sine hyttetilsyn, sti- og løypekomiteer, 

turgrupper, naturvernutvalg og kystgruppa til et møte for å sette noen retningslinjer for oppfølging 

og kontakt fremover. 

Til neste styremøte skal møter være gjennomført, evt fastsatt med dato. 

Det tas en ny gjennomgang av foksuområdene sett i forhold til handlingsplanen på neste styremøte. 

Forslag til vedtak: 

Fordeling blant styrets medlemmer av de ulike fokusområdene vedtas. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

36/22 REGNSKAPSRAPPORT 1 TERMIN 

Daglig leder gikk gjennom regnskapsrapporten for jan-feb, og sa litt om hvordan foreningens 

regnskap føres og følges opp.  

Vedlagt Regnskapsrapport og resultatregnskap pr. 28.2. 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering  

 

 

37/22 FAST ANSETTELSE AV MATS KNEPPEN 

Mats Kneppen ble 1. oktober 2020 engasjert for to år som rådgiver aktivitet og kommunikasjon. 

Han ønsker en fast stilling i 80%. .. 

Sentrale arbeidsoppgaver han jobber med er bl.a.: utarbeide og utvikle prosjekter som omfatter 

barn, unge og andre som faller utenfor vårt ordinære tilbud, øke tilbudet og aktiviteten i Barnas 

Turlag og i DNT ung, øke antall barne- og ungdomsmedlemmer, rekruttere, motivere og følge opp 

frivillige, arrangere friluftskurs, profilere og markedsføre foreningens tilbud i alle kanaler. 
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Saksnr Tema Ansv 

I 2021/2022 har DNT TO mottatt ca kr. 700.000,-  i tilskudd som Mats har søkt om til ulike  

aktiviteter (Barnas Turlag der du bor/Utebarn leker best/Ut.no prosjektet/Turpass/Skrimløpet/lokale  

turer for BT og ung/Ferskingkurs/KDU-dagen). 

Forslag til vedtak: 

Mats Kneppen ansettes i fast stilling 80% når engasjementet går ut 1. oktober 2022. 

Vedtatt enstemmig 

 

38/22 DNTs LANDSMØTE 10-11 JUNI 2022 HAUGESUND 

DNT TO kan sende 6 delegater til landsmøte, og det er også ønskelig at foreningen stiller med dette  

antallet. Dersom ikke styremedlemmer har anledning, går forespørselen til aktuelle frivillige og 

administrasjonen. 

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. 

Landsmøte sakene behandles på neste styremøte. 

Forslag til vedtak: 

Disse gis fullmakt til å representere DNT TO på DNTs landsmøte i Haugesund 2022: 

Helga Daler, Anne-Lene Stulen, Eivind Kjølsrød, Svein Olsen, Live Firing Solheim. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

39/22 TILBUD TIL FLYKTNINGER 

Det er ønskelig å kunne være med på å gi et tilbud til flyktningene fra Ukraina, gjerne i samarbeid 

med andre aktører. 

Administrasjonen kontakter frivilligkoordinator i Færder og Tønsberg kommune for å høre om det 

er behov, og evt hvordan komme i kontakt med dem. 

Følges opp av daglig leder 

 

 

40/22 KONTINGENTSATSER 2023 

DNTs økonomiutvalg, sammen med et utvalg representanter fra DNTs medlemsforeninger, har 

utarbeidet forslag til nye kontingentsatser for 2023. De ble enige om en justering i henhold til 

forventet prisvekst i 2023 på 1,9%.  

Husstandsmedlemsskap har hatt en relativt sterk vekst mellom 2010 og 2020, og foreslås økt med 

kun 1,25% og Barnas Turlag beholdes uendret. 

Forslag til vedtak: 

Styret i DNT TO støtter det fremlaget forslaget. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

41/22 GAPAHUK/BÅLPLASS I SLAGEN 

Nina Skovly har sendt forespørsel om samarbeid/støtte vedr gapahuk i Slagen området. 

Styreleder tar et møte med Nina for å innhente mer informasjon om saken. 

Følges opp av styreleder 

 

 

42/22 REFERAT/ORIENTERING  

- Runden rundt bordet – styret presenterte seg. 

- Tanker om foreningens fremtid, utvikling, satsningsområder – dette tas på neste styremøte, 

sammen med gjennomgang av handlingsplanen.  

- Borgertoget 17. mai – det var liten interesse for deltakelse, så dette utgår for 2022. 

 

 

 Møtet ble avsluttet: Kl. 19.30 

Neste møte: Torsdag 19. mai 

 


