
DNT Fjellsport Arendal

REFERAT FRA ÅRSMØTE 11. JANUAR 2011

1. Åpning
Årsmøtet ble holdt på Bark (tidligere Sjøloftet) i Arendal den 11. januar.
15 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 skulle vært sendt som e-post til alle medlemmene og  annonsert på 
Fjellsportgruppa’s hjemmeside men dette ble ikke gjort denne gangen. Tross dette ble 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, godkjent uten bemerkninger.

5. Regnskap 2010 og Budsjett 2011 
Da alle turer arrangers etter selvkostprinsippet så ble ikke regnskap for disse framlagt. Dette har heller
ikke blitt bemerket av revisor.
Det ble etter litt diskusjon vedtatt at vi i fremtiden skal legge fram regnskap fra turene for å vise 
aktivitet. Regnskapet skal føres på standard skjema som finnes på vår hjemmeside, se 
http://www.turistforeningen.no/files/AOT/Fjellsportgruppa/Maler/Regnskapsmal%20versjon2.xls 
Som nevnt over er det ikke ført regnskap for årets turer og da heller ikke laget budsjett for kommende 
år.  Men når man ser på suksessen med 2 Via Ferrata turer de siste årene ble det lagt fram ønske om å 
gå til innkjøp av et antall ”Via Ferrata slynger” for bruk på framtidige turer.

6. Valg
Valgkomiteens bestående av Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar hadde i år en lett oppgave da 
hele styret hadde sagt ja til gjenvalg, noe også valgkomiteen gjorde.  Styret for 2011 vil derfor bestå 
av:

Leder: Urd Berntsen
Sekretær: Jostein Aalvik
Vara for sekretær: Urd Berntsen
Medlemmer: Dagfinn Hjemås 

Preben T. Nilsen 

http://www.turistforeningen.no/files/AOT/Fjellsportgruppa/Maler/Regnskapsmal%20versjon2.xls


Web ansvarlig: Rune Solhøi
Valgkomite: Frode Gorseth og Siv Lene Gangenes Skar

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 2011
Styret har satt opp 10 turer på årets turprogram. Disse er:

 Skidag på Øynaheia 6. februar
 Skitur Hillestadheia - Grunnetjønnsbu  26. februar
 Skitur til Vestheiene 25. mars
 Kitetur til Haukeli 8. april
 Padle og fjelltur 6. juni
 Sommertur Sulitjelma 23. august
 Sykkeltur i Tvedestrandsområdet 4. september
 Tur Lysefjorden - Kjerag 9. september
 Tur til Mjåvasshytta 1. oktober
 Ut i det blå 6. november

Dagfinn presenterte årets spennende sommertur og minnet alle som ønsker å være med at man må 
melde seg på tidlig da det i god tid må bestilles flybilletter til Bodø.

Detaljert oversikt over årets turer finnes på vår hjemmeside, se 
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php. 

10. Bevertning
Møtet ble avsluttet med pizza, parallellt med bilder og turprogram nevnt over.

Januar 2011, Jostein Aalvik, ref.
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