
Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås
kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke
kommet inn noen forslag til årsmøtet, så dette punktet utgår.
Revisorrapport og valgkomiteens innstilling blir lagt fram på møtet.

SAKSLISTE:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Årsmelding 2015
4. Regnskap 2015
5. Valg

I anledning av årsmøtet får vi besøk av Jan Erik Reiten, DNT Oslo og
omegn, som vil ta opp aktuelle saker fra DNT og turlagene med hovedvekt
på arbeidet med stier og merking.

Vi serverer kaffe, te og kaker.

VEL MØTT!

Styret
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Årsmelding 2015
Ås turlag ble stiftet 28. januar 2014 som et lokallag av DNT Oslo og Omegn. Har
du postadresse i Ås kommune og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du
automatisk medlem av Ås turlag. Laget har 1016 medlemmer pr. 1. januar 2016.

Årsmøte 2015
Årsmøtet ble avholdt 23.03.2015  i Ås kulturhus, lille sal. Tilstede var 13
medlemmer samt leder av DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg.

Årsmøtet vedtok enstemmig å starte egen Stigruppe i Ås Turlag. Årsmøtet
vedtok også enstemmig å opprette Barnas Turlag Ås.

Styret etter årsmøtet:

Svein Skøien Leder
Terje Thurmann-Moe Sekretær
Inger Rødseth Økonomi/Barnas Turlag
Christine Pehrson Turgruppa
Inger Jahnsen Stigruppa
Jon Kr. Øiestad Styremedlem

Guri Drottning Årnes Valgkomite
Marit Hauken Valgkomite

Marit Hauken Revisor

Styrets arbeid
Styret har hatt seks styremøter i arbeidsåret og har behandlet en rekke saker.
De viktigste sakene har vært utvikling og oppfølging av turprogram og
planlegging og gjennomføring av turer i nærmiljøet, utvikle samarbeid med
kommunen og andre foreninger og lag i området, samarbeide med DNT Oslo og
Omegn og etablering av de nye gruppene Stigruppa og Barnas Turlag Ås. Styret
har arbeidet med å komme fram i lokale medier som Ås avis og ØB. Styret har
også engasjert seg i arbeidet med den nye langtidsplanen for Ås kommune for å
sikre friluftslivets interesser i forbindelse med de mange utbyggingsplanene i
kommunen. Styret avholdt julemiddag 3. desember for Styret og medlemmer av
gruppene på Ås Bistro (100% egenbetaling). Styret driver egne hjemmesider
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under as.dntoslo.no og har etablert og driver egne Facebooksider med mer enn
500 medlemmer pr. februar 2016.

Turgruppa
Turlaget har arrangert og gjennomført 19 fellesturer og arrangementer i 2015
med totalt 496 deltakere. Fellesturene har vært lagt til ulike ukedager, hatt
forskjellig vanskelighetsgrad og ulike målgrupper. Det har vært både korte
ettermiddagsturer i nærområdet rundt Ås og lengre søndagsturer. Særlig har
”månedens langtur” vært populært, disse turene har gått siste lørdag i hver
måned og har hatt mange deltakere.

Turgruppa har også avholdt planleggingsmøter og utarbeidet nytt og omfattende
turprogram for 2016.  Turprogrammet er lagt ut på våre hjemmesider og
publisert på Facebook, det sendes også ut som bilag til alle medlemmer med Fjell
& Vidde 1/2016.

To medlemmer av turlaget gjennomførte grunnleggende turlederkurs i regi av
DNT Oslo og Omegn i april 2015, og turlaget har nå 9 godkjente turledere.

Barnas Turlag Ås
Barnas Turlag Ås ble etablert 19. april 2015, og gruppen består av Inger
Rødseth, Ann-Kristin Stokke, Beate Etresvåg Myklevoll og Kenneth Løvold
Rødseth (som deler en plass) og Ingvild Moe Mæhlum. Vi har hatt to møter, der
vi primært har utviklet og fulgt opp turprogrammet. Målsetningen er å arrangere
cirka en tur i måneden gjennom hele året.

Barnas Turlag Ås har arrangert og gjennomført 10 turer for barn m/foreldre i
2015 med totalt 119 deltakere. I tillegg har det vært stor oppslutning om Kom
deg ut-dagene i februar og september, med rundt 200 deltakere på sistnevnte
arrangement!

Barnas Turlag Ås har også arrangert ukentlige trilleturer stort sett gjennom hele
året bortsett fra sommerferie og de kaldeste vinterdagene. Det har vært
gjennomført 26 trilleturer med totalt 335 deltakere i løpet av 2015.

Stigruppa
Stigruppa har hatt stor aktivitet og gjennomført en rekke større og mindre
arbeider i 2015. Alt arbeid er gjort på dugnad av Stigruppas medlemmer og
andre frivillige.

I april ble det gjennomført to dagers kurs i stimerking i regi av DNT Oslo og
Omegn med 12 deltakere, som nå er godkjent til å delta i rydding og merking av
stiene i kommunen.
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Det er utarbeidet en oversikt over de viktigste stiprosjektene i Ås kommune, i
samarbeid med Teknisk etat. Arbeidet med rydding og merking er igangsatt for
flere av prosjektene. De viktigste stiprosjektene som nå er under arbeid er

 Rundløype fra Ås sentrum -> nordover -> Syverudbekken -> Årungen ->
NMBU

 Utbedring av flere våte områder mellom Ås sentrum og Holstad på begge
sider av jernbanen

 Vardåsen, rydding og merking av sti
 Rydding og merking av sti fra Pollevannet til Østli med runde over Kopåsen
 Forbindelses sti fra Sjøskogen til merket sti Pollevannet <-> Østli
 Kyststien Nesset – Sjødalstrand

Kurs
12 medlemmer av Stigruppa gjennomgikk merkekurs i regi av DNT Oslo og
omegn i april

Torunn Beck og Inger Rødseth gjennomgikk grunnleggende turlederkurs i DNT
Oslo og Omegns regi på Nedre Gupu i april.

Andre aktiviteter

 Ås Turlag deltok ved åpningen av Friluftslivets år med overnatting på Breivoll
13. januar.

 Styret har søkt om midler til turstiarbeidet fra Askim og Spydeberg
Sparebank, som har bevilget kr 30 000.

 Ås Turlag deltok på Friluftsdagen på Breivoll med overnatting 5.-6. september

Takk
Styret i Ås Turlag ønsker å takke alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og
andre som på en eller annen måte har bidratt til turlagets virksomhet i året som
har gått.

Ås, 29. februar 2016

For styret i Ås Turlag

Svein Skøien, leder



Ås Turlag

Resultat

Inntekter 2015 2014

Medlemskontigent 37 775 34 944
Bidrag -
Turer/ Arr 2 575 5 315
Stimerking bidrag -
Div inntekter -

Sum Inntekter 40 350 40 259

Utgifter
Utstyr 3 516 450
Kurs og møter 16 023 5 747
Turprogram 17 101 8 905
Markedsrføring 531 -
Tur / Arrang. 3 932 -
Styremøter -
Diverse - 696

Sum utgifter 41 103 15 798,00

Driftsresultat (753) 24 461

Regnskap 2015

Driftsresultat (753) 24 461

Finansposter
Renteinntekter 33 14
Bankomk./Finanskost. - -

Netto finansposter 33 14

Årsresultat (720) 24 475

Balanse

Eiendeler

Bank pr 31-12-15 19 480 22 535
Fordringer DNT Oslo og Omegn 4 275 1 940
Kasse - -
fordring. til Lev. - -

Sum Eiendeler 23 755 24 475

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital pr 01-01 24 475 -



Åretsresultat -720 24 475
Gjeld -

Sum gjeld og egenkapital 23 755 24 475
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