
ÅRSMØTE 
 

ARENDAL OG OPPLAND TURISTFORENING 
 

28. MARS 2008 
 

PROTOKOLL 
 
Leder i foreningen,- Svein Hjorth-Olsen ønsket velkommen til det 94. årsmøte og nevnte spesielt at 
dette var første årsmøte for foreningens nye daglige leder, - Eivid Berg. Videre ga han en kort 
oversikt over foreningens virksomhet i 2007. I den forbindelse rettet han en stor takk til alle de som 
har lagt ned en stor innsats for foreningen ved ulikt dugnadsarbeid, hjelp og støtte. Fra forsamlingen 
ble det rettet en takk til lederen og styret for deres innsats. 
 
1. Valg av møteleder og referent: Håkon Eugen Gustavsen ble enstemmig valgt som møteleder 
                                                         Arne Lemme ble enstemmig valgt som referent 
 
2. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: Godkjent uten merknader 
  
3. Styrets årsberetning:  
 
Lederen gikk gjennom årsberetningen og ga en brei og grundig orientering om foreningens arbeid i 
2007. Han pekte bl. a.. på at medlemsøkningen i foreningen har vært større enn gjennomsnittlig for 
landet som helhet, selv om dette i stor grad skyldes en stor vekst i Havrefjell Turlag. Foreningen har 
nå knapt 3000 medlemmer, og dette tallet vil forhåpentligvis bli nådd i 2008.  
 
Arbeidet i de ulike gruppene har gått greit og dette har i stor grad lettet arbeidet for styret. Han 
nevnte i den forbindelse at innsatsen har vært spesielt stor i den nye ungdomsgruppa og i Barnas 
Turlag, men også i de andre gruppene er det lagt ned et omfattende arbeid. 
 
Økonomien i foreningen er god og inntekter og utgifter i 2007 var i stor grad i samsvar med 
budsjettet, selv om kostnadene ved utbedring og oppgradering av hyttene, spesielt på Mjåvasshytta 
ble noe større enn forutsatt. Regnskapet ble gjort opp med et lite overskudd. Da det nå er vedtatt å 
innføre moms på 8% på losjiinntekter på hyttene, vil dette medføre en usikkerhet for økonomien i 
årene som kommer. På den andre siden vil foreningen få moms-refusjon for utgifter som er relatert 
til vedlikehold mv av hyttene slik at totalbildet ikke trenger å bli særlig uheldig. 
 
Av nye aktiviteter pekte han blandt annet på at foreningen har igangsatt arbeidet med en turbok for 
Aust-Agder etter mønster for den som Stavanger Turistforening har gitt ut. Videre vil foreningen i 
samarbeid med Canal Street iverksette ulike aktiviteter, og delta på Trebåtfestivalen i Risør. 
 
Lederene for de ulike gruppene orienterte kort om virksomheten i 2007. Rapport fra gruppene 
følger forøvrig som vedlegg til årsberetningen. 
 
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. 
 
4. Regnskap 2007. 
 
Lederen gikk gjennom de viktigste postene i regnskapet og pekte på avvik i forhold til budsjettet. 
Bortsett fra ekstrakostnader i forbindelse med oppgradering av Mjåvasshytta, var det ikke 



vesentlige avvik. Regnskapet ble gjort opp med et årsresultat på kr 72 427,87. Styret ble bedt om å 
ta opp spørsmålet om godtgjørelse for drift av Berdalsbu med DNT. 
 
 Regnskap 2007 ble deretter enstemmig godkjent. 
 
5. Budsjett 2008. 
 
Lederen gikk kort gjennom budsjett for 2008 og nevnte at det ikke er lagt opp til vesentlige 
endringer i forhold til virksomheten i 2007. 
 
Budsjett for 2008 ble deretter enstemmig godkjent. 
 
6. Innkomne saker. 
 
Lederen orienterte om det initiativet som er kommet fra Tvedestrand og Vegårshei om å danne et 
lokallag i dette området. Spørsmålet er av prinsippiell karakter og styret følte at de ikke hadde fått 
god nok tid til å vurdere de ulike sidene ved å etablere lokallag Styret ønsket å drøfte dette med 
våre naboforeninger og med DNT sentralt før de tok noen beslutning. 
 
Sverre Stiansen, Jens Ragnar Larsen og Roar Sommerfelt ga en nærmere begrunnelse for ønsket om 
å danne et lokallag og de pekte i den forbindelse på det økte engasjementet som er kommet i Risør 
og Gjerstad etter at Havrefjell Turlag er etablert. De var imidlertid innstilt på å avvente styrets 
videre behandling av saken. 
 
Lederen forsikret om at saken ville bli gitt prioritet, og at styret tok sikte på å legge saken fram for 
et ekstraordinert årsmøte, eller på neste ordinære årsmøte. 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
7. Valg. 
 
Leder av valgkomiteen, Torstein Olsen la fram innstilling fra komiteen om valg av nye tillitsmenn. 
 
Leder: Svein Hjorth-Olsen  
Styremedlemmer: Torleiv Moseid og Ingrid Henrichsen 
Varamedlemmer: Hanne Brit Lunden, Olav Flaten og Simen Slotta 
Rådsmedlemmer: Arne Lemme og Lisbeth Kismul 
Valgkomite: Roar Sommerset og Torstein Olsen (Valgkomiteen fikk fullmakt til å finne 
ytterligere ett medlem) 
Revisor: Tore-Bjørn Pettersen 
 
Alle valg var enstemmige. 
                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Etter årsmøtesakene var det bevertning med kaffe og kaker. 
 
Sverre Fiskå orienterte kort om sitt arbeid sentralt i DNT  om varding og løypemerking. Dersom det 
er interesse av det er han villig til å ta et kurs i vår forening om vardebygging og merking av løyper. 
 
Håkon E. Gustavsen orienterte om arbeidet i ungdomsgruppa, og viste bilder fra turer og samlinger. 
 
Til slutt takket leder for et positivt årsmøte.  


