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REFERAT FRA ÅRSMØTE 16. JANUAR 2012 
 
 
1. Åpning 
Årsmøtet ble holdt på Bark (tidligere Sjøloftet) i Arendal den 16. januar. 
13 frammøtte pluss AAT’s sekretær Dag N. Fagermyr ble ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder 
Urd Berntsen som så presenterte kveldens saksliste. 
 

2. Godkjenning av innkalling 
Innkalling til årsmøte ble sendt som e-post til alle medlemmene og annonsert på Fjellsportgruppas 
hjemmeside med noe kort frist. Innkalling godkjent. 
 

3. Valg av dirigent og sekretær 
Urd Berntsen ble valgt som møtets dirigent og Jostein Aalvik som sekretær. 
 

4. Årsmeldinger 
Årsmeldingen for 2010 ble lest opp av Urd og godkjent.  Det ble i årsmeldingen nevnt at gruppa ikke 
var representert ved DNT Fjellsports årsmøte i Bergen 11. mars, vi ble anbefalt å prioritere 
representasjon på dette møtet. 
 

5. Regnskap 2011  
Regnskap forårets turer ble lagt fram med et resultat på 0. Dette fordi alle turer arrangeres etter 
selvkostprinsippet. 
På gruppas bankkonto som disponeres av Jostein står det pr 31. desember 2011 et innskudd på kr 
153,78 inklusive en renteinntekt på kr 0,46.  
 

6. Valg 
Valgkomiteens bestående av Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar la fram sin innstilling og styret 
for 2012 vil da bestå av: 
 
Leder:   Velges blant medlemmene på første møte 
Sekretær:  Jostein Aalvik 
Medlemmer:  Preben T. Nilsen 

Dagfinn Hjemås  
Kåre Gundersen (ny) 
Arne Thorstensen (ny)  

Valgkomite:  Urd Berntsen og Rune Solhøi 
 

7. Visning av bilder fra årets turer 



Mange fine bilder fra en del av turene i året som gikk ble vist fram på møtet. 
 
 

8. Gjennomgang av turprogram for 2012 
Styret har satt opp 8 turer på årets turprogram. Disse er: 
 

 Skitur Kleivgrend (Fyresdal) til Hovstøyl, Torsdalsbu eller Nystøyl 3-5. februar. 

 Skitur Austheiene nord 9-11. mars. 

 Skitur Vindilhytta - Granbustøyl 25. mars. 

 Padle og fjelltur 15-17. juni 

 Sommertur til Fondsbu i Jotunheimen 8-12. august. 

 Fottur Setesdal Vesthei 14-16. september 

 Høsttur til Grunnetjønnsbu 13-14. oktober. 

 Ut i det blå 4. november. 

 Det er også planlagt diverse dagsturer i løpet av året, informasjon om disse vil bli sendt ut pr. 
e-post.  

 
Jostein presenterte årets sommertur med basecamp på Fondsbu i Vest-Jotunheimen. Flere av de 
frammøtte meldte allerede sin interesse for denne turen. 
 
Detaljert oversikt over årets turer finnes på vår hjemmeside, se 
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php.  
 

10. Bevertning 
Møtet ble avsluttet med pizza og brus, parallelt med framvising av bilder fra årets turer. Dessverre ble 
kvaliteten på de fine bildene redusert pga en dårlig prosjektor. 
 
 
Januar 2012 
Jostein Aalvik, ref. 
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