
Referat fra styremøte 4-2014

Tid: Mandag 1. september 2014 kl. 1800
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 17.08.2014
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Nils 

Julian Krämer, 
Forfall: Sandra Lyding, Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Referat dato: 15.09.2014
Referent: J. Aalvik
________________________________________________________________________

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.

Sak 02/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 30.04.2014
Referatet ligger på vår nettside.
Vedtak: Referatet godkjennes uten anmerkninger.

Sak 04/14 Turlederrollen/risikovurdering / Axel, Sandra, Kåre.
Denne saken har vært oppe til diskusjon på flere tidligere styremøter og status pr. dato er at det så 
langt ikke er noe nytt å fortelle.
Vedtak: Saken utsettes til et senere møte.

Sak 12/14 Eventuelt: Turbilder / Axel.
Vi ønsker bedre muligheter for å dele bilder på nettsiden. Både mellom deltakere og i forbindelse 
med turreferater og dette ble diskutert men ikke avslutter i styremøte 1-2014. Tidligere hadde vi et 
fotoalbum på nettsiden som ble lagt ned pga. for dårlig kvalitet på løsningen (bl.a. oppløsning på 
bildene). Med dagens system er det ikke mulig å lage noe som fungerer godt på vår nettside. Men 
med det nye systemet (som det jobbes iherdig med i organisasjonen) vil det bli helt nye muligheter 
for bruk av og deling av bilder.
Axel informerte om at det i oppgradert versjon av ”Sherpa” som nå skal være ”rett rundt hjørnet” 
vil komme en ny løsning for lagring og deling av turbilder
Vedtak: Vi avventer og ser hvordan vi kan utnytte det nye systemet når det kommer.

Sak 16/14 Eventuelt: Gradering av turer / Nils, Sandra, Axel.
Vi har nå fått på plass en midlertidig løsning på turgradering i form av en egen side med lenke på 
vår nettside: Hvor krevende er turene? Her er det en kort forklaring til vanskelighetsgradering 
generelt og en lenke til DNT's gradering av turer.

På vår nettside henviser vi til denne forklaringen på følgende steder:

Hovedsiden «Ut på tur», «Deltakers ansvar», «Veileder for turkoordinator».

Slik systemet vårt fungerer nå så ligger «Vilkår» inne som et standardavsnitt i alle turbeskrivelser. 
Her henvises det til «Deltakers ansvar» som igjen henviser til turgraderingene. Nytt er også at man 
nå må krysse av for at man har lest og akseptert våre vilkår (dvs. «Deltakers ansvar») når man 
melder seg på en aktivitet.

Det er også en henvisning til turgraderingene i malen for turbeskrivelsen. Den som lager 
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beskrivelsen skal dermed lett kunne sjekke hva som er riktig gradering.

Til sammen bør dette være en grei løsning for oss foreløpig.

Nytt datasystem (nye Sherpa): Her vil det komme noen endringer som gjelder graderinger ifølge 
Christian Strand i DNT:

1.     Vi vil gå fra en vanskelighetsgradsskala på 6 nivåer til 4 nivåer (lett, middels, krevende, 
ekspert) – det er utarbeidet definisjoner av de ulike nivåene, men det er usikkert om disse er 
endelige.

2.     Forklaring på vanskelighetsgrad vil bli lagt inn som standard i søk/filtrering og på visning av 
selve aktiviteten – både på turistforeningen.no og lokale sider.

Dette høres veldig bra ut synes jeg og jeg ser frem til dette kommer på plass.

Vedtak: Vi avslutter saken her og ser an hvordan det nye systemet blir når det kommer på plass.

Sak 29/14 Halvårsevaluering av aktivitetene / Alle.
Vi ser på om det kan være nyttig å ta en formell evaluering av aktivitetene våre og dersom dette er 
nyttig kan vi se på om vi gjør dette til en fast del av styrearbeidet. Axel hadde på forhånd undersøkt 
på nettet om andre grupper eller DNT sentralt foretar tilsvarende evaluering men har ikke funnet 
noe relevant.
Styret tok en rask gjennomgang av aktivitetene som har funnet sted 1. halvår av 2014 og så på bla. 
deltakerantall, uønskede hendelser osv. Turene hadde stort sett gått etter programmet men med noe 
varierende oppmøte på skiturene. På årets sommertur på Hardangervidda derimot sto 8 på 
venteliste.  
Vedtak: Hva kan vi gjøre for å få bedre oppslutning om ski/vinterturene?

Sak 31/14  Turprogram 2015 / Alle.
Et arbeidsdokument med forslag til turprogram for 2015 var i forkant av møtet sendt 
styremedlemmene og styret tok utgangspunkt i dette i videre diskusjon om neste års program.
Vi vil forsøke å annonsere en av turene i samarbeid med DNT fjellsport Telemark og vil også 
gjerne arrangere turer sammen med Fjellsportgruppa i DNT Sør. Dessverre har de for tiden ikke et 
fungerende styre så vi forsøker vi å koordinere dette med Per Thomas Skaanes i DNT Sør.
For forslag til turer og «Turer på sparket» henvises til 
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php?fo_id=11647 .

Vårt mål er at turprogrammet skal publiseres før jul.

Eventuelt.

Sak 32/14 Eventuelt: Referater fra turene / Alle.
Det viser seg at det i flere tilfeller ikke blir skrevet referat fra turene. Dette bør innskjerpes da disse 
er en fin referanse både for de som har deltatt og for kommende turarrangører. Særlig gjelder dette 
for overnattingsturer.
Vedtak: Styret gjør turkoordinatorene oppmerksomme på at referat ved overnattingsturer skal 
skrives. 
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Sak 33/14 Eventuelt: Tilbakebetaling av depositum ved forfall / Alle.
Dersom man velger å kreve inn depositum ved forhåndspåmelding må det spesifiseres i 
turbeskrivelsen at dette ikke blir tilbakebetalt dersom man melder forfall kort tid før avreise. Vi har 
flere eksempler på at forfall er meldt dagen før grunnet f.eks. dårlig værmelding.
Vedtak: Alle turkoordinater bes i turbeskrivelsen nevne at depositum ikke blir tilbakebetalt ved 
melding om forfall et antall dager før avreise. 

Side 3 av 3


