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PROTOKOLL – ÅRSMØTE DNT FJELLSPORT OSLO 
6. mai 2020 

1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtet ble åpnet av Paul Kristian Bugge-Asperheim, styreleder for DNT fjellsport Oslo 
(DNTFO). Det var 15 medlemmer tilstedet på møtet; Paul Kristian Bugge-Asperheim, 
Roger Bareksten, Bente Longva, Claudia Hak, Maria Bratteli, Bjørn Balle, Albert Barstad, 
Elling Nygaard, Heidi Degnes-Ødemark, Stian Hovi, Lungi Mbilase, Sigurd Schmidt, Kjell 
Jonsson, Daniel Todt og Anders Bahr


Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.


2. Valg av møteleder

Styret foreslo Bente Longva, sittende styremedlem, som møteleder for Årsmøtet. 

Bente Longva ble enstemmig valgt.


3. Valg av referent

Styret foreslo Maria Bratteli, turleder for DNTFO og kandidat til styreverv, som referent.

Maria Bratteli ble enstemmig valgt.


4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Styret foreslå to årsmøte deltakere til å signere protokollen. 

Claudia Hak og Bjørn Balle ble enstemming valgt.


5. Årsberetning for DNT fjellsport Oslo 2019

Styreleder redegjorde for DNTFOs aktiviteter i 2019.

Styreleder redegjorde for situasjonen for DNT Oslo og DNTFO under den pågående ko-
rona-pandemien. Årsmøte tok årsberetningen til etterretning.


6. Informasjon om DNT fjellsport Oslos økonomi

Styreleder redegjorde for DNTFOs økonomi i 2019. Årsmøte tok DNTFOs sin informasjon 
vedrørende økonomi til etterretning.


7. Valg av representanter til styret

Det var fire åpne plasser i styret. Valgkomitéen ved Bjørn Balle og Erlend Kofstad presen-
terte valgkomitéens kandidater til styrevervene:

- Maria Bratteli - nytt medlem (presenterte seg selv)

- Elling Nygaard - nytt medlem for et år, erstatter Kristian Sørum (presenterte seg selv)

- Bente Longva - gjenvalg (presenterte seg selv)

- Paul Kristian Bugge-Asperheim - gjenvalg (presenterte seg selv)

Det var ingen andre kandidater til styreverv. Kandidatene ble enstemmig valgt til styreverv 
i DNTFO.


8. Valg av representant til valgkomiteen

Styreleder presenterer styrets kandidat til valgkomitéen:

- Sigurd Schmidt ble prestert av Bente Longva

Det var ingen andre kandidater til valgkomitéen. Sigurd Schmidt ble enstemmig valgt til 
Valgkomitéen.
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Oslo, 06. mai 2020


Claudia Hak	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bjørn Balle


