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REFERAT FRA STYREMØTE 10/19 – TORSDAG 10. OKTOBER KL. 17.30 

Sted: Møtelokalet Nedre Langgate 36 

  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

- Container for lagring av kanohenger/kanoer  

- Rasfare langs Trollsvannveien 

- Etiske retningslinjer 

- Samarbeid med Turistkontoret  

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

70/19 REFERAT FRA STYREMØTET 09/19 – 12.09.2019 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet som ble 

godkjent enstemmig 

 
 
 

 

71/19 REGNSKAPSRAPPORT 4. TERMIN 

Regnskapsrapport 4. termin, og balanse- og resultatregnskap pr. 31. august var sendt ut 

med sakslisten. 

Det er fortsatt positiv og stabil økonomi, resultatprognosen viser en situasjon som er bedre 

enn årsbudsjettet. Det er god likviditet, men årets siste perioder har normalt større 

utbetalinger enn innbetalinger. Derfor hentes det nå likviditet fra plasseringskonto til 

driftskonto. 

Forslag til vedtak: 

Regnskapsrapporten 4. termin tas til orientering 

Enstemmig vedtatt 

  

72/19 HENGER - KULTURSTIER SLAGEN 

Kulturstier Slagen trenger å kjøpe en henger til oppbevaring av ryddesager/motorsager 

mm for dugnadsgjengen i Slagen. Henger kan oppbevares på plass tilhørende Tønsberg 

kommune. Det er innhentet en pris fra ReHengere, kr. 31.000,- inkl. mva. (veil kr. 

38.000,-). Da det er behov for å bygge den om til vårt bruk ønsker de å handle raskt. 

Styret ber adm søke etter mulige midler til dette, bl.a gjennom kommunen. Og det bør 

også jobbes med å få noen til å sponse utgiftene gjennom reklame på henger.  

Forslag til vedtak: 

Styret i TOT godkjenner innkjøp av henger til Kulturstier Slagen, kr. 31.000,- inkl. mva.  

Kostnaden føres på deres budsjett. 

Vedtatt enstemmig 

  

73/19 TOTn 

Neste nr. av TOTn kommer til våre medlemmer 3. desember. Frist for innlevering av stoff 

til Jan Petter Bergan er 15. oktober.  

Nina Skovly informerte om planer og utvikling vedr bladet. 

  

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Helga Daler (HD) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Nina Skovly (NS) 

Ingen fra Barnas Turlag 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Nick Bull, Aktiv (NB) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Live H. Pedersen (LHP) 

Lorents Gran (LG) 
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Styret i TOT ber redaksjonen vurdere tur- og aktivitetstilbudet som presenteres. Det er 

ønskelig at TOTs tilbud fremheves, men styret synes det er greit at andre tilbud 

synliggjøres også (stolpejakt, diverse turapper), men fokus må ligge på TOTs tilbud. 

Tas til orientering 

74/19 OPPTUR 2020 

Styret bes ta en vurdering om TOT fortsatt skal arrangere Opptur for 8-klassinger i 2020. 

Negativt:  

Vanskelig å skaffe frivillige og for ungdomsgruppa å stille. Tar mye ansatteressurser. 

Vanskelig å måle om det blir flere medlemmer eller turaktive ungdom. Kostnadskrevende. 

Positivt: 

TOT følger opp et nasjonalt DNT arrangement. Lærere/elever setter pris på «fri» fra 

vanlig undervisning. Kan medføre at flere får vite om TOT/DNT og elever som aldri har 

vært på tur før får prøve det (nye landsmenn). Det er bra deltakelse fra alle skolene, ca 

600-700 elever hvert år.   

Kostnadsbilde for 2019: 

Utgift på kr. 77.135,- (busstransport av elever - trykking av brosjyrer - merkebånd) 

Inntekt på kr. 77.130,- (midler fra DNT, disse er ganske sikre og midler fra 

Miljø.dir/Fylkeskom, disse kan vi ikke regne med, og beløpet varierer). 

 

Ulf Rødvik hører med friluftsgrupper ved Re vg skole og ungdomsskole om de vil bidra, 

evt andre friluftsgrupper og ungdommer. 

Tips om å dele ut gratis overnatting på hyttene våre til utvalgte elever. 

 

Forslag til vedtak: 

Opptur videreføres i 2020, og det tas høyde for at det kan bli mindre tilskudd og høyere 

kostnader. Ungdomsgruppa forsøker å være tilstede, og Ulf Rødvik forsøker å engasjere 

friluftselever til å bistå med aktiviteter. 

Etter gjennomføring 2020 tas det en ny evaluering for å vurdere kostnadene ved 

arrangementet. 

Vedtatt enstemmig 

  

75/19 DNT VESTFOLD - STRATEGIPLAN 2020-2023- vedlagt 

Det jobbes nå med ny strategiplan for DNT Vestfold, og styret i TOT bes komme med 

innspill. Utkast til strategiplan var sendt ut med sakslisten.  

 

Status og ansvar i planen bør fylles ut, og det bør komme frem hva som har blitt gjort 

tidligere og hva som er under arbeid. Det bør også stå hvem som har/har hatt ansvaret.  

 

Forslag til vedtak: 

Styrets medlemmer sender inn innspill og forslag til strategiplan for DNT Vestfold til 

daglig leder innen 01.12.2019. 

Vedtatt enstemmig 

  

76/19 ORGANISERING DNT VESTFOLD 

Mats Kneppen, prosjektleder DNT Vestfold, har kommet med innspill til ny fellesløsning 

for administrasjonen i DNT Vestfold. Styret drøftet innspillet, og det var ulike tanker 

rundt dette. 

Forslag til vedtak 

Saken drøftes igjen på et senere styretmøte, og det oppfordres til å sende inn innspill og 

forslag på dette til daglig leder. Styreleder foreslår for DNT Vestfold at det nedsettes ei 

arbeidsgruppe som jobber videre med innspillet fra Mats Kneppen..  

Enstemmig vedtatt 

  

77/19 REFERAT/ORIENTERING 

1) DNT sentralt - Medlemsoversikt pr. 1. oktober 2019.  

TOT har en nedgang på 0,7% (39 personer).  

   

2) DNT og Politiets Fellesforbund (PF) har inngått avtale om DNT Bedrift. 

Det PF ønsker er å få inspirasjon, og støtte oppunder DNT. Dette kan få betydning for 

TOT da vi har ett av Norges 12 politidistrikter i vår by.  

Daglig leder sjekker om det er noe konkret vi bør/kan gjøre noe nå. 
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3) Eivind Kjølsrød deltok på workshop sykkel/kajakk i regi av Tbg. Næringsforening. Det 

meste gjaldt hvordan få flere turister hit. Det som kan være interessant for TOTs del er at 

Fylkeskommunen har mottatt en større sum for å bygge et kajakksenter. 

Adm kontakter fylkeskommunen og signaliserer at dette kan vi være interessert i å være 

med på/bruke/samarbeide om (ha kurs der, samlinger, lagre kajakker mm). 

  

4) DNT Vestfold 

Referat av 30.09.2019 var sendt ut med sakslisten. 

 

5) DNT Telemarks naturverngruppe v/Torgeir Wittersø Skancke har laget en felles 

høringsuttalese  for vindkraft på vegne av alle berørte friluftsorganisasjoner i Buskerud, 

Telemark og Vestfold. Sendes vedlagt. 

 

 

 

78/19 

EVENTUELT 

 

1) Container 

Det er behov for en container til lagring av kanoer/kanohenger. Brukt koster ca. kr. 

15.000-20.000,-. Det er en fordel at kanoene kan lagres på samme sted sommer og vinter. 

Lorents Gran kan ha container stående hos seg. 

Forslag til vedtak: 

Det kjøpes inn en brukt container for oppbevaring av kanohenger/kanoer som plasseres 

hos Lorents Gran, til en ca pris på kr. 20.000,-. Kostnadsføres på Styret. 

Vedtatt enstemmig 

 

Klatregruppa vurderer innkjøp av brukt container istedenfor videre leie gjennom EDH. 

Adm tar kontakt med EDH om vi kan kjøpe den vi leier, og sjekker avtale vi har med dem.   

 

  

79/19 2) Rasfare Trollsvannveien 

Det er fare for steinskred langs Trollsvannveien, og Fritzøe Skoger har hatt befaring 

sammen med Hans Kr. Høijord og Kjell Stordalen.  

Forslag til vedtak: 

Daglig leder kontakter Jon Dahl Rasmussen (som jobber med rassikring/gravearbeider) 

og hører om han kan han ta en sjekk for oss, og evt ta jobben med utbedring. Vi forholder 

oss rolige overfor Fritzøe Skoger. 

Enstemmig vedtatt 

  

80/19 3) Etiske retningslinjer - Etikkvettreglene 

Det er vedtatt i sak 55/19 at TOT skal gjennomføre en workshop når det gjelder de 

vedtatte etiske retningslinjer og etikkvettreglene.  

Forslag til vedtak: 

Helga Daler og daglig leder får i oppdrag å organisere dette. 

Vedtatt enstemmig 

  

81/19 4) Samarbeid med Turistkontoret 

Styreleder har blitt kontaktet av Marie H. Jørgensen, rådgiver Færder kommune, og 

forespurt om TOT vil samarbeide med Turistkontoret Tønsberg/Færder.  

Styret drøftet saken, og det lages et eget notat på dette, hvor innspill fra styremedlemmene 

føres på. 

Forslag til vedtak: 

Styreleder inviterer M. Jørgensen til et møte for å høre litt mer hva de tenker seg, 

nestleder og daglig leder deltar også på møtet. 
Tas til orientering 

 

  

 RUNDEN RUNDT BORDET og AKTIVITETER  

 

Anne-Lene:   

Kart og Kompasskurs lørdag 12/10 - fulltegnet 

Motorsagkurs lørdag 19/10 fulltegnet 

Ryddesagkurs søndag 20/10 fulltegnet 

Ulf har ferie frem til 21.10. 
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Niels:  

Deltatt på møter med Reiselivsutviklingen, men det ble for turist fokusert i forhold til 

hvordan TOT jobber.  

Fått en forespørsel vedr skilting, merking og benk til noen topper på Færder. 

Helga tar dette med til sine løypekomiteer og hører om det er noen som har lyst til å bidre 

andre steder enn sine faste komiteer.   

Det finnes antagelig mange frivillige som ønsker å bidra med stirydding, men det trengs 

en som leder gruppen. 

  

Jan Otto og Seniorgruppa: Onsdagstur 11/9 Karljohansvern - 59 deltakere, Onsdagstur 

18/9 Slagen - 68 deltakere, Onsdagstur 25/9 Løke, Stokke - 70 deltakere, Onsdagstur 2/10 

Tjøme - 39 deltakere, Onsdagstur 9/10 Hogsnes/Vear - 62 deltakere. Holder på ut oktober.  

   

Nick og Aktiv: Kveldstur 12/9 - 13 deltakere, Norefjell 27-29 - 16 deltakere, 11/10 

kveldstur Andebu, turledertur Presteseter 19-20/10 - 12 deltakere. 

 

Martin og Ung: Fullmånetur 13-14/9 - 6 deltakere, DNT ung samling på Voss «Hvordan 

få med de unge i overgang barn til ung».  

 

Sven og Fjellsport: NKF kompetansehelg hvor Trond Øynes deltar. Starter innklatring nå, 

fulle barnepartier, og flere voksne som vil klatre. Prøver ut nytt medlemssystem (støttet av 

NKF).   

 

Nina og Markedsføring: Hatt artikkel i Øyene og Stolpejakt/folkehelse/nærtur. 

 

Turpass 22/9 Barkåker - 230 deltakere 

 

 Møtet ble avsluttet: 20.00 

 

Neste møte er torsdag 7. november. 

 

  

 


