
 

ÅRSMØTE I ASKER TURLAG 14.mars 2018 

 

Tilstede:  

Fra sittende styre i Asker Turlag: Gabriel Joachim Lund (leder), Margaret Arentz Gjertsen, Randi 

Larsen, Rune Aasheim, Hans Oddvar Augedal, Turid Snuggerud, Grete Hjermstad og Hans Petter Reed 

Skagen 

Nye medlemmer til valg i styret i Asker Turlag: Camilla Mohr 

Daglig leder av DNT Oslo og Omegn: Henning Hoff Wikborg 

Representant fra DNT OOs administrasjon: Eirik Bergvoll (leder for tursentrene) 

Ansatt i DNTOO / Asker Turlag: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Medlemmer av Asker Turlag, ca. 30 personer. 

 

Velkommen til Årsmøtet ved styreleder Gabriel Joachim Lund 

To medlemmer ble valgt til signering av protokoll 

Tellekorps ble valgt. 

Referent ble valgt 

Møteleder ble valgt. 

 

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE 2018 

Saksliste for Årsmøtet følger Asker Turlags vedtekter: 

1) Godkjenning av innkalling og saksliste: ingen kommentarer 

2) Valg av møteleder:  

• Valg av møteleder: Terje Olsen 

• Valg av referent: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

• Underskrive protokoll: May Drage og Ole Skogedal 

• Tellekorps: May Drage og Ole Skogedal 

 

3) Årsmelding: 

Møteleder gjennomgår årsmelding 2017 som dekker 01.01.2017 til 31.12.2017 ved at han går gjennom 

punkt for punkt. Regnskapet tas i sak 4.  

• Spørsmål fra salen: hva er årsaken til reduksjon av overnattinger på hyttene de siste 

årene? Utfordringer med hyttebookingen, flere hytter.  



• Topp er toppers: hvorfor lave tall i 2013 -kan forklaring være ny digital registrering? 

• Nyhetsmail: ønskelig at denne kommer i drift igjen. 

• Et ønske fra salen om en kronologisk oversikt over turer i Asker, Bærum og Oslo. 

• Ros fra daglig leder i DNT OO ift merking og rydding / vedlikehold av stier, samt takk 

til alle som også bidrar i andre områder innenfor DNT OO som dugnadsarbeid i fjellet 

samt turledere / turverter på turbussen.  

 

4) Regnskap: 

Økonomiansvarlig i Asker Turlag, Margaret Arentz Gjertsen, gjennomgår regnskap for 2017.  

Ingen kommentarer til regnskapet. 

 

Økonomiansvarlig i Asker Turlag, Margaret Arentz Gjertsen, gjennomgår budsjett for 2018.  

Spørsmål til budsjettet blir svart ut av økonomiansvarlig. 

 

5) Valg av leder og styremedlemmer. 

Bjørn Dyhre, leder av valgkomiteen, presenterer valgkomiteens innstilling til nytt styret: 

• Camilla Mohr: ny styreleder 

• Hans Petter Reed Skagen - ikke på valg 

• Margaret A. Gjertsen – ikke på valg 

• Grete Hjermstad – ikke på valg 

• Turid Snuggerud – ikke på valg 

• Hans Oddvar Augedal – gjenvalg 

• Rune Aasheim – gjenvalg 

• Randi Larsen (vara) – gjenvalg 

Leder av valgkomiteen presenterer forslag til ny styreleder: Camilla Mohr.  

Camilla Mohr presenterer seg selv, og om sin motivasjon til å stille til valg.  

Ingen kandidater melder seg til valg inn i styret.  

De andre kandidatene som er på valg presenterer seg kort; Hans Oddvar Augedal, Rune Aasheim og 

Randi Larsen.  

Turid Snuggerud presenterte seg også kort siden hun ikke fikk presentert seg ved forrige årsmøtet.  

Valgkomiteens innstilling blir «innvilget».  

6) Valg av valgkomite etter forslag fra styret. 

• Tonje C. Aaby tar gjenvalg som medlem i valgkomiteen. 

• Kristin Bredal Berge 

• Ny kandidat til valgkomiteen velges av styret 

Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT OO, takker av Gabriel Joachim Lund som styreleder i Asker 

Turlag og overrekker en kniv med DNT-emblem.  

Økonomiansvarlig Margaret A. Gjertsen takker av styreleder. 

Årsmøtet avsluttes. Velkommen tilbake til årsmøtet i 2019.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


