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STYRETS ÅRSBERETNING 2021 

Foreningens virksomhet  
Sandefjord Turistforenings styre har arbeidet målrettet for å oppfylle Turistforeningens målsettinger: 
Å tilrettelegge for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv for barn, unge, voksne, seniorer og men-
nesker med funksjonsnedsettelse. Foreningen er tilsluttet medlem av Den Norske Turistforening 
(DNT), DNT Vestfold, FNF Vestfold og andelseier i Økonomiringen AS.  
  

På grunn av covid-19 pandemien ble årsmøte 2021 først avholdt 19. mai, så den nye styret hadde kun 
ett styremøte før sommeren. Styret har i perioden avholdt seks styremøter og behandlet ca. 40 styres-
aker. Styret har vært representert i DNT Vestfold og DNT Telemark samling og på DNT og DNT ungs 
landsmøter.  
  

Styrets arbeidsoppgaver i arbeidsåret 2021:  

• Gjennomgang og oppdatering av foreningens strategiplan 2019 – 2023.   

• Laget ansvarsbeskrivelse for alle grupper/komiteer i foreningen med tilhørende ansvarsmat-
rise som beskriver ansvar og myndighet for foreningens grupper, komiteer og funksjoner, 
inkludert styreleder og daglig leder.   

• Oppdatert arbeidskontrakt for daglig leder og ressurs som er ansatt blant annet for å følge 
opp FTU.   

• Laget avtale med DNT Vestfold om utleie av ressurs for å følge opp FTU-aktivitetene på fyl-
kesnivå.  

• Utarbeidet Aktivitetsprogram 2021 for alle foreningens turgrupper. Aktiviteten ble opprett-
holdt innenfor DNTs til enhver tid gjeldende smittevernprotokoll og i overensstemmelse med 
kommuneoverlegen.  

• Økonomioppfølging og utvikling av avdelings- og prosjektregnskap.  

• Behandling av prosjektplaner, -etablering, -status med rapportering og -oppfølging.   

• Styret har fulgt opp alle aktiviteter i henhold til vår interne HMS plan. Avvik og hendelser har 
blitt registrert. Plan for eventuell nedlukking er iverksatt av Slirabu, grunnet mangel av brann-
membran mellom garasje og overnattingsdel. Avviket utbedres i 2022. Styret er ikke kjent 
med hendelser av mindre eller alvorlig karakter i 2021.  

  

Styret har forøvrig arbeidet med disse sakene:  

• Svinessaga Friluftssenter   
o Plan for bygging av gapahuk.   
o Jobber med rutiner for utleie av hallen som forsamlingslokale til private og kommersi-

elle aktører.   

• Slirabu er tilpasset for kiosksalg med etablering av utvendig terrasse og sittegrupper.   

• Prosjekt Heiavannet rundt er fullført med gangstier, klopper og gangbruer. Dette er utført 
med stor dugnadsinnsats.   

• Røverstien Vaggestad til Hagnes ble etablert. Trollbrua over Trollsåselva og Røverbrua over 
Storelv ble bygget på dugnad og her ble det nedlagt ca. 4 000 dugnadstimer. Oppgradering 
av turstiene, ca 15 km med skilting ved fylkesvei, klopping, stiskilting med kart ble montert. 
Tilpasninger og videreutvikling ble gjennomført i 2021.   

• Kart over Røverstien og hele Goksjø ble laget. Kartet er festet på skilt montert langs turstien.  

• Et forprosjekt for Sandefjord kommune med Kyststi fra sentrum til Hemskilen ble startet opp 
i 2020 og det ble jobbet videre med planlegging og realisering i 2021.   

• Oppdatering av skilting av kyststiene på Øst- og Vesterøya er gjennomført.    

• I samarbeid med Sandefjord kommunen ble det planlagt bygging av en ny gapahuk på fri-
luftsområdet på Grubesand 2021. Prosjektet er noe forsinket på grunn av innsigelser.   
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• Styret besluttet å opprette lokale turlag. Det jobbes med å etablere Stokke Turlag som turlag 
under Sandefjord Turistforening.  

• Et turkart som dekker hele Sandefjord kommune er besluttet. Det er ikke avklart om det skal 
etableres et prosjekt og hvordan dette skal finansieres.   

• Nye vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 2021.   

• Mål for foreningens prosjekter er at prosjektene skal være fullfinansiert. Vi jobber aktivt for 
å få tilskudd til prosjektene.   

• Foreningen har signert på avtale med DNT om et bærekraftsmål innen 2030.  
  

Pågående prosjekter og finansiering  
Vi har tre løpende prosjekter som er finansiert med spillemiddel. Det er Røverstien, Svinessaga aktivi-
tetspark og stiene på Østerøya og Vesterøya. For disse prosjektene foreligger det finansieringspla-
ner.   
  

Representasjoner i DNT  
Styret har vært representert ved styrets sekretær Hilde Haugen i DNT Vestfolds styre. Naturvernkon-
takten Erik Bryn Tvedt sitter som styremedlem i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Vestfold. Styrele-
der Hilde Bostrøm arbeidsgruppe for kystsatsning i regi av DNT Vestfold, hvor representanter fra både 
Vestfold og Telemark er representert. Eline Byre, sitter i landsstyre for DNTung.   
  
  
 
 

Medlemsutvikling  
 

Årsstatistikk  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmer 
totalt  

2321 2491 2656 2625 2712 2744 2756 

 

 
 

Statistikk over aktivitet i foreningen 
 

Feltstatistikk   
 

Feltarbeid  Antall turer/møter 
/aktivitet 

Antall turer avlyst grunnet 
pandemi   

antall  
deltagere 

timer 
planlegg 

dugnadstimer  

Røverstien  10   6 50 150 

Heisetra komiteen   7   720 

Løypekomiteen Kodal       1059 

Kysstigruppa Østerøya 
og Vesterøya 

    685 

Svinessaga  
Friluftssenter 

100   498 80 2690 

Vaffelbu Slirabu 28   1500   150 

Gapahukene       100 

SUM i komiteer og  
Grupper 

138 0 2 011 130 5 554 
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Aktivitetsstatistikk 2021 
 

Aktivitet Antall turer/møter 
/aktivitet som er 
gjennomført  

Antall turer avlyst 
grunnet pandemi  

Antall  
delta-
gere  

Timer 
planlegg 

Dugnadsti-
mer  

Overnat-
tings  
Døgn 

              

Fjellsport  42   804 75 390   

OPPTUR 0 1 0 10 10   

10 TOPPSTUR 1   150 0 22   

Tursenteret /Matros-
gata 

0     0 85   

Seniorgruppa  18 1 403 86 73   

FTU 11 4 345 50 553,5 7 

Villmarksgjengen  9   73 0 0   

Høyfjellsgruppa  34   272 0 90 5 

Småturer  16 2 226 0 0   

DNT Ung  9 8 51 15 150   

Aktiv i 100  18 2 239 0 0   

KOM DEG UT  
DAGENE (begge var  
digitale)  

0 2   0 0   

Friluftskolen  3   47 0 0   

Temavandring /Sandar 
historielag  

2   100 1 8   

Friskus tur og trim  
(avviklet)  

0 0 0 0 0   

Barnas Turlag  4 14 180 10 10   

Turboklubb 14   190 10 30   

På glemte stier  34 1 304 0     

Sandefjordskolen Som-
merkurs 

2   38 45 0   

Åpent Friluftssenter 
sommeren 2021 

30   450 0     

SUM turer i komi-
teer/grupper 

247 35 3872 302 1382 12 

 
            

        Sum planleggings-
timer og dugnadstimer   

    
 

  1638,5   
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Møtestatistikk 
 
 

Komitemøter  Antall turer/mø-
ter/aktivitet 

Antall turer avlyst grunnet 
pandemi 

Antall  
deltagere 

Timer  
planlegg  

dugnadstimer  

Høstmøte 
  

50 
 

20 

Kalenderkomiteen   
   

30 

Ut.no 16 4 3 
 

48 

Årsmøte 1 
 

45 
 

40 

Styrearbeid  11 
 

84 
 

377 

Valgkomiteen 3 
 

3 
 

18 

DNT Vestfold møter 6 
 

6 
 

6 

Styre- og daglig leder 
samling 

2 
 

2 
 

32 

Økonomiansvarlig  
    

250 

DNT Landsmøte (digi-
talt) 

1 
 

3 
 

12 

Kurs 
  

15 
  

Naturvernkontakter   
   

150 

Diverse møter av sty-
releder 

 
   

24 

SUM  40 
 

211 
 

1007 

 
 
 
 
 

Hyttestatistikk 
 

Heisetra  Antall personer  Antall døgn Belegg 

Dagsbesøk 50 
  

Overnattinger 203 55 15,10 % 

Slirabu 
   

Dagsbesøk (vaffelbu) 500 
  

Overnattinger  19 19 5,20 % 

Svinessaga Friluftssenter  
   

Dagsbesøk  10 000  
  

Utlån av hallen 148 
  

    

Sum  10 920  74 
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Organisasjonen og arbeidsmiljøet  
Kirsten Elise Hegge er ansatt som daglig leder i 100 % stilling. Tina Huseby Nilsen er ansatt som ren-
holder på timebasis.   
Thore Borg er ansatt på engasjement i 75% stilling ut 2022 med ulike oppgaver skissert i egen ar-
beidsplan. Oppgavene er blant annet knyttet til DNT Tilrettelagt som er et stort engasjement som 
skiller seg ut fra foreningen øvrige aktiviteter.  Prosjektet er basert på tilskuddsmidler. Disse oppga-
vene er knyttet til et engasjement for Sandefjord kommune i tillegg til at det er basert på tilskudds-
midler fra bla BUFDIR og Vestfold fylkeskommune og retter seg mot et tilbud til FTU i Vestfold. Med 
støtte fra BUFDIR og Vestfold Fylkeskommune har foreningen arrangert lokale aktiviteter tilpasset 
utviklingshemmede for foreningene som danner DNT Vestfold, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Lar-
vik og Sandefjord. Etablerte avtaler med Sandefjord kommune danner grunnlag for aktiviteter tilpas-
set funksjonsnedsatte, rus og psykiatri samt demente. I tillegg er oppgaver knyttet til Aktiv i 100 i 
dette engasjementet.   
Øvrige prosjektansatte er tilsatt på timebasis for turtilbudene På glemte stier.  
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Etter renovering av bygget i Matrosgata 6, har inneklima 
blitt betydelig bedre.   
Deler av skolens sommerferie ble administrasjonen flyttet til Svinessaga. Dette fungerte som en god 
løsning.  Foreningen hadde tilstedeværelse på Svinessaga i perioder da området var mye i bruk og vi 
kunne tilrettelegge for utleie av kanoer og annet utstyr.   

  
Redegjørelse for regnskapet 2021  
Foreningen har siden 1.1.2020 brukt DNT Økonomiringen SA som ekstern regnskapsfører. Firmaet 
har spesialisert seg på regnskap for lokale Turistforeninger og Turlag. Økonomiringen bruker det 
norske økonomisystemet PowerOfficeGo. Foreningen har med denne endringen fått bedre styring og 
oversikt over økonomi i drift og prosjekter.  
Foreningens inntekter utgjorde kr.3 884 847, hvorav kr. 1 560 223 gjelder investeringer i anlegg, stier 
og løyper.  
Inntekt fra medlemskontingent utgjorde kr. 1 399 095 brutto, hvorav kr. 373 582 var betaling for tje-
nester hos DNT sentralt.  
Foreningens driftskostnader var kr. 4 036 206 hvorav utgifter til anlegg, stier og løyper ut-
gjorde     kr.1 203 885  
Driftsregnskapet ble gjort opp med et underskudd på -kr. 146 576. mot budsjettert kr. 268 741 Un-
derskuddet dekkes mot fri egenkapital.  
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Et utsnitt av avdelingsregnskap 2021  
  

 

 

Utsiktene for 2022  
Planverket for Sandefjord Turistforening er nedfelt i Veivalgs-dokumentet 2019 – 2023. Oppgavene 
følger årshjulet. Også for 2022 legger foreningen opp til stor aktivitet på våre kjerneområder.  I bære-
kraftsløftet har foreningen forpliktet seg til å tilslutte seg strategidokumentet og utforme egne, lo-
kale tiltak for virksomheten.   
Vi registrerer svært gode tilbakemeldinger på både turtilbudene, tilrettelegging på stiene, løypene og 
anleggene. Antall medlemmer har økt i 2021 og jobber for en medlemsvekst i 2022 også.     
Sandefjord Turistforening er 90 år i 2022 og dette vil markeres på flere måter, både ved ekstra under-
holdning og bevertning på Kom deg ut-dagen, både vinter og høst og en jubileumsfest for alle med-
lemmer, samt inviterte gjester 1. oktober 2022. I tillegg er 2022 frivillighetens år og foreningen vil 
jobbe aktivt for å rekruttere flere frivillige til å drive aktiviteter, vedlikeholde og utvide løypenettet og 
utvikle eiendom, hytter og gapahuker.   

Eiendom, hytter og gapahuker  
Selv om pandemien ser ut til å være over, har styret besluttet at Heisetra skal driftes videre til utleie i 
helgene. Søndagsgjester på dagstur får kjøpt turvaffel på Slirabu.   
Foreningen har søkt om midler til et prosjekt vi har kalt «Uterom for alle» via Sparebank Stiftelsen 
DNB.  Heisetra og Slirabu skal få et uterom som er tilrettelagt for lek og opplevelse. Med 
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grunneieravtale for leie av uteområdet mellom hyttene og Heivannet frigjør det mange muligheter til 
å skape aktivitet.   
Slirabu har ikke tilfredsstilt forskriftsmessige krav til brannsikring for utleie. Utbedring blir foretatt i 
disse dager. Hytta har kun vært i drift som vaffelbu det siste året.   
Svinessaga Friluftssenter og ny gapahuk vil trolig gi en stor tilstrømming fra allmennheten. Somme-
ren blir Friluftssenteret betjent hvor det skal gis til0bud til kurs og aktivitet. Vi er i dialog med kom-
munen om å legge inn Svinessaga inn i deres brøyterute, slik at tilgjengelighet ikke blir avhengig av 
foreningens dugnadsarbeid. Det samme gjelder tilrettelegging for at kommunen kan hente søppel på 
Svinessaga.   
Vi er også i dialog med kommunen om å sette opp et toalett ved Hellesknatten, slik at det blir lettere 
for grupper og andre og bruke området også utenom campingsesongen (1.5-1.9) når det ikke er til-
gang på toalett i området.   

Aktiviteter, stier og løyper  
Arrangementstilbudet opprettholdes og utvikles.  Foreningen har opprettet en turgruppe med navn 
Villmarksgjengen. Dette er en turgruppe som tidligere var drevet av Sandefjord kommune. Nå finan-
sieres gruppa av midler fra Sandefjord kommune. Prosjektleder er turleder for gruppa.  
Barnas Turlag har utvidet sitt tilbud med Turboklubben. DNT har via Kavlifondet fått midler som fore-
ningene kan søke på. Dette er midler som foreningen står fritt til å bruke.   
Store oppgaver med tilrettelegging av stier og rasteplasser gir nye turmål. I vinter ble det kjørt løyper 
og skøytetrase på Goksjø. I Kodal, Heia ble det forsøkt å kjøre skiløyper, men grunnet lite snø og elg-
jaktperiode frem til desember, ble det lite skiaktivitet i år.   
 Tilbudene gir stor oppslutning og vi er godt utstyrt til å fortsette tilbudene både ved Svinessaga tur-
senter og på Heisetra/Slirabu. Dette er viktige oppgaver foreningen vil prioritere videre, da det gir 
stort grunnlag for aktivitet for mennesker i alle aldre.   
De bynære turstiene og flere av de andre turstiene våre trenger vedlikehold. Foreningen vil jobbe ak-
tivt for å få faddere/vedlikeholdere til alle deler av løypenettet. Kyststien fra sentrum til Hem er ferdig 
prosjektert og under etablering, mens stien fra Tønsberg grense (Vear) til Melsomvik og videre via 
Bogen til Østerøya er under planlegging.   
  
Det gjenstår noe skilting, rydding og anleggelse av rasteplasser på Røverstien fra Vaggestad til Hagnes. 
Dette vil prioriteres innen sommeren 2022.    
  
  

Sandefjord 16. mars 2022 
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Regnskap 
 

Sandefjord Turistforening    

Resultatregnskap    

2021 sammenlignet med 2020    

 2021 2020 Noter 
Salgsinntekt 79 176,10 1 274 469,95 

 

Annen driftsinntekt 3 805 670,60 3 262 179,17 
 

Sum driftsinntekter 3 884 846,70 4 536 649,12 1 

Varekostnad 322 371,52 336 160,42 1 

Lønnskostnad 1 093 555,60 1 033 883,50 2 ; 7 

Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiende-
ler 

194 314,57 131 921,82 3 

Annen driftskostnad 2 425 964,04 2 518 489,97 
 

Sum driftskostnader 4 036 205,73 4 020 455,71   

Driftsresultat -151 359,03 516 193,41   

Annen finansinntekt 11 522,36 50 468,53 
 

Annen finanskostnad 6 739,72 4 106,38 
 

Netto finansposter 4 782,64 46 362,15   

Resultat før skatt -146 576,39 562 555,56   

Ordinært resultat -146 576,39 562 555,56   

Årsresultat 
 

562 555,56 
 

Udisponert overskudd/underskudd -146 576,39 0,00 4 
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Balanse 

Sandefjord Turistforening   

per fredag 31. desember 2021 sammenlignet med Siste årsslutt  

  

 31.12.2021 31.12.2020 
Eiendeler   

Anleggsmidler 
  

Varige driftsmidler 
  

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 024 289,18 1 184 684,45 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 292 132,10 198 282,40 

Sum Varige driftsmidler 1 316 421,28 1 382 966,85 

Sum Anleggsmidler 1 316 421,28 1 382 966,85 

Omløpsmidler 
  

Varer 
  

Varer 57 226,00 90 353,00 
Sum Varer 57 226,00 90 353,00 

Fordringer 
  

Kundefordringer 65 115,00 1 551 571,00 
Andre fordringer 43 959,78 106 573,83 
Sum Fordringer 109 074,78 1 658 144,83 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 
  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 410 067,25 4 146 064,24 

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 410 067,25 4 146 064,24 

Sum Omløpsmidler 5 576 368,03 5 894 562,07 

Sum Eiendeler 6 892 789,31 7 277 528,92    

Egenkapital og gjeld   

Egenkapital 
  

Innskutt egenkapital 
  

Selskapskapital 2 523 469,00 2 523 469,00 

Sum Innskutt egenkapital 2 523 469,00 2 523 469,00 

Opptjent egenkapital 
  

Annen egenkapital 3 399 585,70 3 399 585,70 

Udisponert overskudd/underskudd 2021 -146 576,39 
 

Sum Opptjent egenkapital 3 253 009,31 3 399 585,70 

Sum Egenkapital 5 776 478,31 5 923 054,70 

Gjeld 
  

Kortsiktig gjeld 
  

Leverandørgjeld 62 475,22 491 615,07 

Skyldige offentlige avgifter 42 025,60 2 716,88 

Annen kortsiktig gjeld 1 011 810,18 860 142,27 

Sum Kortsiktig gjeld 1 116 311,00 1 354 474,22 

Sum Gjeld 1 116 311,00 1 354 474,22 

Sum Egenkapital og gjeld 6 892 789,31 7 277 528,92 
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Note 1  

Regnskapsprinsipper  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk og regnskapet anses 
å vise et rettvisende bilde av virksomheten.  
  

Salgsinntekter  
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, og presenteres netto etter fradrag av 
merverdiavgift, returer og rabatter. Tilsagn og gaver til prosjekter inntektsføres etter bekreftet tilsagn 
fra giver. I prosjekter hvor det er usikkerhet om oppfyllelse av krav i tilsagnet eller stor usikkerhet om 
tidspunkt for avslutning og rapportering inntektsføres tilsagnet ved innbetaling til bank.  
  
2021 inneholder kostnader knyttet til spillemiddeloppgjør som ikke vil bli oppveiet av inntekter før 
2023 eller senere år. Det har blitt gjort avsetninger mot tilsagn hvor det er usikkerhet om kravene i 
tilsagnet er oppfylt.  
  

Klassifisering av balanseposter  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet 
varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler.  

Anskaffelseskost  
Eiendeler omfatter kjøpesum med tillegg av kjøpsutgifter som offentlige avgifter.   

Varige driftsmidler  
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler avskrives lineært til restverdi over driftsmidlets for  
ventede levetid. Vedlikehold utgiftsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.  

Varelager  
Varelager er vurdert til anskaffelseskost. Det er foretatt en økning i avsetning for ukurans.  

Pensjoner  
Foreningen har etablert pensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Årlig inn  
betaling til ordningen anses som den årlige pensjonskostnad.  
Foreningen har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt.  
  

Note 2  

Lønnskostnader  
- Foreningen har ansatt daglig leder i 100 % stilling  
- En ansatt medarbeider for DNT tilrettelagt. Stillingsbrøk avhengig av prosjektinntekter og oppgaver  
- En ansatt på timebasis til renhold i Matrosgata.  
- Lønn til enkelte frivillige for turledelse i DNT tilrettelagt, Aktiv i 100.  
  

  2021 (tusen kr)  2020 (tusen kr)  
Lønn og feriepenger  915  852  
Arbeidsgiveravgift  132  120  
Pensjonskostnader  19  42  
Andre ytelser  6  21  
Sum  1072  1035  
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Note 3  

Avskrivninger  
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler avskrives lineært til restverdi overdriftsmidlets for-
ventede levetid. Vedlikehold utgiftsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og for bedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.  
  

Note 4  

Årsresultat  
Årsresultatet føres mot den frie egenkapitalkontoen.  
  

Note 5  

Lån og sikkerhetsstillelse daglig leder  
Foreningen har ikke stillet lån eller garantier for daglig leder.  
  

Note 6  
Bundet egenkapital består av Hyttefondkontoen tillagt årets rente på kontoen.  
  

Note 7  

Arbeidsmiljø  
Kontorlokalene i Matrosgata ligger i et hus fra 1668. Huseier har i 2021 foretatt nye utbedringer av  
isolasjon i vegger og gulv. Det fysiske arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.  
  

Note 8  
Foreningen er andelshaver regulert i en standard medlemsavtale med Den Norske  
Turistforening, sammen med de øvrige 56 medlemsforeningene  
  
Foreningen er andelshaver i DNT Økonomi Ringen som fører regnskapet for foreningen.  
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Revisjonsberetning 
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Forslag til årsmøte  
 

Disponering og bruk av fondsmidler.  
I det følgende vil styret utdype og begrunne et forslag til hvordan foreningens fondsmidler kan an-
vendes som kapital til foreningens større anleggsprosjekter som går over flere år. 
 
Med fondsmidler forstås de midler som i balanseregnskapet er definert som grunnkapital.  Midlene 
er plassert i Sandefjord Turistforening hyttefond, konto 2480 09 30444 i Sparebank 1 BV og utgjør 
p.t. kr. 2 584 156.  
 
Midlene ble tilgjengelig for foreningen ved salg av Geirastadir turisthytte for et antall år siden, i til-
legg til tildelte midler, og bortsett fra tilførte renteinntekter har kapitalen vært urørt siden. I forhol-
det renteinntekter/inflasjon og bygge kostnader har den reelle verdien av pengene stadig blitt redu-
sert.  
 
Verdien av fondet er at foreningen fortsatt har en god egenkapital og et godt omdømme hos våre 
tilsagnsgivere. 
I de senere år har foreningen gjennomført, og har fortsatt i arbeid større anleggsprosjekter, som er 
forutsatt finansiert gjennom egenkapital, tilsagn fra stiftelser og fra spillemiddelordningen. Flere av 
prosjektene har en varighet på 2-4 år og utbetaling av spillemidler kan ta ytterligere tid etter fullført 
prosjekt. Det betyr at foreningen må finansiere en betydelig del av kostnadene over sin drift i lang tid 
før innbetaling av spillemidler foreligger.  
 
Dette har ført til at foreningens likviditet har vært presset, til tross for betydelig egenkapital.  
Et positivt resultat av spillemidler er at dugnad føres som en kostnad til avtalt timepris og er med å 
dekke krav til egenkapital i prosjektet. 
 
Prosjektene har gitt et positivt tilbud til våre medlemmer og allmenheten, og er i tråd med forening-
ens målsettinger. 
 
I foreningens vedtekter står det: 
Fondsmidler bundet av tidligere årsmøtevedtak kan først disponeres etter nytt vedtak ved alminne-
lig flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
 

For å sikre at foreningens drift og anleggsprosjekter har tilstrekkelig likviditet til å betale lø-
pende forpliktelser ber styret i foreningen derfor dette årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 
 
For fremtidige anleggsprosjekter med planlagt varighet over ett år benyttes en anleggskonto i 
bank. Ved prosjektstart tilføres midler fra ubenyttet driftskapital, fra tilsagn og innbetalinger fra 
Stiftelser og ved lån fra fondsmidler (Hyttefondet) for å sikre finansieringen av prosjektet.  
Ved avsluttet prosjekt føres lånte fondsmidler tilbake til fondet. 
Styret er ansvarlig for disponering av overskudd/underskudd ved avsluttet prosjekt.    
 

         Styret, Sandefjord, 16.03.2022 
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Budsjett 
 
 

Budsjett 
Sandefjord Turistforening   

Budsjett 2022 mot virkelig 2021 

   

 Budsjett 2022 2021 
Salgsinntekt 3 199 072 79 176 

Annen driftsinntekt 108 811 3 805 671 

Sum driftsinntekter 3 307 883 3 884 847 

Varekostnad 357 465 322 372 

Lønnskostnad 1 158 106 1 093 556 

Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 137 210 194 315 

Annen driftskostnad 1 917 713 2 425 964 

Sum driftskostnader 3 570 494 4 036 206 

Driftsresultat -262 611 -151 359 

Annen finansinntekt 11 753 11 522 

Annen finanskostnad 6 805 6 740 

Netto finansposter 4 948 4 783 

Resultat før skatt -257 663 -146 576 

Ordinært resultat -257 663 -146 576 

Udisponert overskudd/underskudd -257 663 -146 576 
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Valg 

 



19 
 

 
Årsrapport 2021 Sandefjord Turistforening  

 
Årsrapporter fra komiteene 

 
 
 
 
 
 

Seniorgruppa  
 
 
 
Seniorgruppa har gjennomført årets program stort sett i henhold til planen. En onsdagstur og den 
tradisjonelle Høstturen måtte avlyses måtte avlyses i hovedsak pga. offentlige tiltak under pande-
mien. 
Gruppa var ledet fram til sommeren av Gunnar Hem. Av personlige årsaker ble han fritatt for vervet 
og økonomiansvarlig i foreningen, Bent Nygaard påtok seg å fungere i vervet videre. 
I alt ble det gjennomført 18 turer med i gjennomsnitt 23 deltagere. Værmeldingen på Yr var en god 
pekepinn for hvor mange som ble med på turen. 
 
Som avslutning på tursesongen ble det gjennomført et medlemsmøte i november på Røde Kors huset 
med 45 deltagere, hvor smått og stort i gruppa ble diskutert. 
En arbeidsgruppe med Synnøve Andersen, Øivind Kongsteigen og Bent Nygaard har laget turplan for 
2022, og plan og invitasjon til Høsttur i 2022.  
 
Sandefjord 17. februar 2022 
Bent Nygaard 

 
 

 

 
 

 

 

 
Trollstien, Røverrunden Goksjø 
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Barnas Turlag (0-12 år)  
 
Det var med stort giv vi gikk løs på et spennende program for Barnas Turlag året 2021, med bl.a. opp-
starten av Turboklubben. Dog skjedde det vi fryktet, og pga. Covid-19 og smittevernregler måtte 
mange av turene utgå. 
«Kom deg ut-dagen» i februar kunne av samme årsak ikke arrangeres som et fysisk arrangement, 
men ble istedenfor gjennomført som et digitalt arrangement. Her ble barn og familier oppfordret til å 
ta i bruk DNTs egen KulTur-mobillapp, hvor vi avholdte konkurranser for store og små. 
 
Ivrige sjeler lot ikke pandemien sette en stopper for aktiviteten, og det ble dermed laget ferdige fug-
lekasse-sett som ble delt ut til medlemmer av turlaget, som en del av tildelingen turlaget fikk fra Bess 
Jahres stiftelse. Slik kunne barna snekre sin egen fuglekasse hjemme, og ta den med senere på våren, 
hvor vi i alt fikk hengt opp 10 fuglekasser på Svinessaga. Disse har barna ivrig fått følge gjennom vå-
ren etter hvert som fuglene har flyttet inn i sine nye hus. 
 

Utover våren løsnet det, og vi kunne arrangere aktiviteter og fortsette å av-
holde Turboklubben den 1. og 3. tirsdagen i måneden. Her fikk barna lære om 
fuglelivet i nærområdet, vi har lært om knuter i fleng og kost oss med aktivi-
tetsrebus – for å nevne noe. 
Det ble også flere kanoturer til Matskapet, hvor det for mange barn og 
voksne, var første erfaring å være på vannet i kano. Dette var kjempepopu-
lære turer som raskt ble fulltegnet, og det er hyggelig at våre kanoer er til stor 
glede. Øvelse gjør mester sies det, og med mange nye kanopadlere kan vi føye 
til at det har vært små og store som har fått seg et (ufrivillig) bad en varm 
sommerdag. 

 
Med nye restriksjoner på høsten, måtte vi igjen avlyse flere av våre oppsatte turer. Heldigvis klarte vi 
langt på vei å avholde Turboklubben med godt oppmøte og mange nye fjes på hvert møte. 
Vi er heldige som har et fantastisk sted som Svinessaga, og de dagene været ikke har vist seg fra sin 
beste side, gjennomført aktiviteter i den fine hallen. Her har deltakerne fått lov å være med å smelte 
opptenningsbriketter, lage deilige pizzaer eller bare tatt en pust i bakken. 
I tradisjon tro ble det arrangert nissefest på Heisetra med Barnas Turlag som arrangør. Det ble en 
perfekt dag hvor det snødekte landskapet badet i sol, og vi fikk besøk av 
over 100 personer. Det ble servert risgrøt med kaffe og saft, til stor glede 
fra de oppmøtte. Her fikk også de minste litt påfyll av sukker fra selveste ju-
lesnissen!  
 
 
 
Skrevet av Morten Riise, nestleder i styret og leder av Barnas Turlag 
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Årsrapport «DNT Tilrettelagt» 
Prosjektet ”DNT Tilrettelagt” har hatt, som de fleste andre, en noe redusert aktivitet også i 2021. Ko-
rona situasjonen har også påvirket DNT Tilrettelagt, Sandefjord, og da aller mest FTU gjengen siden 

de andre gruppene er i samarbeid med Sandefjord kommune som har valgt å opprettholde aktivite-
ten utover høsten. På tross av disse utfordringene har vi høsten 2021 startet en ny gruppe innen 
rus/psykiatri, denne gruppen lyder navnet Villmarksgjengen. 
 
Hele dette prosjektet er fortsatt basert på tildelte midler fra Vestfold Fylkeskommune, via Miljødirek-
toratet, Barn, ungdom og familie direktoratet og Sandefjord Kommune. Det har også kommet litt 
sponsormidler fra Holms motell, restaurant og business senter. 
 
Thore Borg har vært ansatt som prosjektleder i 75% stilling. 

FTU – Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede 
Gruppen har vært sporadisk aktive i løpet av 2021, med ferie fra begynnelsen av juli til slutten av au-

gust.  
 
Årets første tur gikk til Storås 2. januar, med aking, 
truger og ski. Videre ble det vinteraktiviteter 
første torsdag i februar og mars. Vintercampen på 
Heisetra fra 5 – 7 mars ble dessverre avlyst på kort 
varsel, da det kom nye restriksjoner dagen før 
camp start. Når våren kom ble det turer til skogen 
og padling på Goksjø, hvor vårhalvåret ble avslut-
tet med FTU sommerkamp på Flautangen. 
 

Første helgen i juli reiste en gruppe på totalt 21 
deltagere og 5 turledere til Kalhovd. Her ble det 
mye sosialt og turer lørdag og søndag rundt i 
området ved Kalhovd. 
 
Høsten startet med FTU høstkamp på Trolls-
vann, hvor vi fylte hytta og plenen på utsiden 
med telt og glade deltagere. Der ble det dags-
tur til Barlindhuken og Løkedalsfossen. I tillegg 

ble det aktiviteter rundt hytta. Utover høsten ble det både turer i skog og mark samt sosiale turer. 
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I løpet av 2021 har vi totalt hatt 8 torsdags arrangementer og tre camper og en tur til Kalhovd.  
 
Totalt har vi hatt ca 500 med på turene i 2021, da her vi ikke avlyst mer enn tre turer i Sandefjord. 
 
Ledere har vært: Tine Nordkvelle, Marie Linglem Karlsen Monica Borg, Gunnar Hem og Thore Borg. 
 

Høyfjellsgruppa 
Gruppen har i løpet av 2021 hatt turer hver torsdag gjennom hele året selv om koronaen har gitt 
noen restriksjoner. For denne gruppen har ikke restriksjoner fått større betydning enn at vi ikke 
kunne ha felleskjøring I tillegg har gruppen gjennomført en fire dagers tur til Oset Høyfjellshotell, 
hvor vi gikk hadde tur i nærområdet, tur til Skogshorn og fellesaktiviteter i nærheten av Oset. 
 

Oset 2021 
Fjellturen er høydepunktet i turåret for denne 
gruppen. Etter turen til Rondane i 2020, som ble 
krevende, ble det bestemt att vi skulle ha en let-
tere tur i 2021 Turen ble da lagt til Oset Høy-
fjellshotell for 2021. Her ble det tur på Golsfjellet 
og en topptur til Skogshorn. 
 
Totalt har vi hatt 34 turer rundt om i nærdistrik-
tet, med 375 deltagere. 
 
Ledere har vært: Thore Borg fra Sandefjord Tu-
ristforening. Lise Ljones, Henriette Sehl og Tor-
stein Martin Vik fra psykiatri tilbudet i kommu-
nen. 
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Villmarksgjengen 
Villmarksgjengen ble startet opp høsten 2021, dette som et resultat av at man trengte plass til nye 
deltagere i Høyfjellsgruppa. Denne gruppen er åpen for alle som ønsker, og ikke kun for de som har 
ett vedtak via Sandefjord Kommune. Det har ikke vært langtur for denne gruppen i løpet av 2021, 
men har hatt en rekke flotte turer rundt om i Sandefjord området. 
 
Totalt har vi hatt 9 turer med totalt 73 deltagere. 
Ledere har vært: Thore Borg, Gunnar Hem og Lise Ljones 

På glemte stier 
Sammen med Sandefjord kommune og pro-
sjektet Leve hele livet har vi stort sett gjen-
nomført våre 3 timers lange mandagsturer. 
Her har det heller ikke vært opphold i turene. 
Dette prosjektet har vært stor suksess, men vi 
skulle gjerne hatt flere deltagere på disse tu-
rene. Turene foregår rundt om i hele Sande-
fjord kommune, hele året. 
 
 
I løpet av 2021 har det vært gjennomført 34 

turer med totalt 304 deltagere. 
 
Ledere har vært Gunnar Hem, Thore Borg og Tine Nordkvelle. 
 
Thore Borg 
Prosjektleder DNT Tilrettelagt 
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Hyttekomiteen for Heisetra og Slirabu  
Vi har igjen hatt et aktivt år i hyttekomiteen. Dugnader har det vært flere av, det har vært felles- og 
enkeltdugnader gjennom hele året.  
 

Den største jobben som er gjort i 2021 er å bytte ut den gamle peisen 
inne på Heisetra. Foreningen var så heldig å få tildelt en ny rentbrenn-
ende vedovn fra Norsk varme.  
 Det ble lagt ned mange timers arbeid på den jobben, gutta sto på og re-
sultatet er helt supert.  
 
 
 
 
Prosjektet Heivannet rundt er også blitt fer-
digstilt, flott arbeid med å flytte stien høyere 
opp i terrenget og bygging av nye broer samt 
klopping av våte områder på stien.  
Diverse vedlikehold som gressklipping, rydde 

kvist og kvast, sette brøytestikk, utbedret litt på parkeringsplassen og 
veien ned til hytta, tømt septiktank og generelt tilsyn og vedlikehold ut-
vendig og innvendig på hyttene.  
 
Alltid hyggelig å være på Heisetra og det er mye hyggelige tilbakemeldinger fra turfolket om hvor fint 
det er på Heisetra. Slirabu har fungert fint som vaffel bu etter at vi 
åpnet for vaffelsalg igjen. 
Hyttekomiteen takker for 2021 
og har gått i gang med friskt 
mot i 2022 
Jeg takker Bjørnar, Morten, 
Jens, Espen og Roger for en su-
per innsats i 2021 
 
Hilsen Monica Nordkvelle Borg, 
leder av hyttekomiteen Heise-
tra og Slirabu. 
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Kalendergruppa  
 
 
 

 
 
Kalendergruppa har i år bestått av Gretha Schreiner i samarbeid med Kirsten på kontoret. Tidsbruken 
har vært på 30 timer i tillegg til Kirstens arbeid med kalenderen. Kalendergruppa er på jakt etter bil-
der hele året og vi prøver å få med mest mulig fra SOTFs arrangementer.  
 
Arbeidet til gruppa består av: Innsamling av bilder og turprogram fra de ulike gruppene, korrekturle-
sing, kontakt med trykkeri og utsending av kalender. Vi ønsker oss bilder fra SOTFs medlemmer, så 
har du et bilde som du tror kan være kalenderaktuelt, så send det inn til Kirsten på kontoret og merk 
det med Kalenderbilde og årstall. Bildet bør være på minst 1 MB. 
 
Husk! Det må være avklart med personer, på bildet at det er greit å bruke bildet i kalenderen. 
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KYSTSTIENE I SANDEFJORD 
Vedlikehold og Prosjekt reskilting/remerking 2021 

 
 

Vedlikehold 
I 2021 har rent vedlikeholdsarbeid på kyststiene vært begrenset.  Tiden har heller blitt benyttet til 
reskilting/remerking av stiene.  Noe rydding har imidlertid blitt foretatt: i plantefeltet mellom Flaut-
angen og Stiger på Østerøya og langs gjerde i søndre del av Truberjordet på Yxney, også det på Øster-
øya.  På Vesterøya har det ikke blitt foretatt noe vedlikeholdsarbeid. 
 

Prosjekt reskilting/remerking 
Fra mars og frem til juli samt noe i tiden etter sommerferien har de fleste 
stiene fått en kraftig ansiktsløfting ved reskilting/remerking.  Ved ut-
gangen av året er ca. 80% av prosjektet fullført.  Forberedende arbeid ble 
påbegynt høsten 2020. 
Alle stolper er byttet ut med ny standard, 10 cm i diameter, 1,80 m over 
bakke og forskriftsmessig malt 15 cm ned fra topp.  Totalt er det satt opp 
238 stolper. 
Ved start og alle sentrale vei-/stiskiller er det montert enten pekere (pi-
ler) eller skilt som er påført retning, stedsnavn og antall km, alt etter 
DNTs standardiserte utgaver.  I alt er det montert 136 nye skilt og 218 pe-
kere. 

 

Østerøya 
Det er skiltet rundløype på Yxney, ca. 5,0 km, rundløype fra 
Kastet over Skjellvika, Hagaløkka og tilbake til Kastet, ca. 7,5 
km. 
Det gjenstår å skilte strekket fra Grisetro til Flautangen langs 
svabergene, ca. 1,8 km.  Avventer beslutning om trasevalg.  I 
tillegg mangler skilt på et par mindre strekk i påvente av av-
klaring fra andre. 

 

Vesterøya 
Det er laget følgende rundløyper: Fra Folehavna – Fruvika – over Ekero – Vøra – og tilbake til Fole-
havna, ca. 7,5 km.  Fra Langeby – Sjøbakken – Smørstein – Vardås og tilbake til Langeby, ca. 5,0 km.  
Her er det mulig med en avstikker til Grubesand, ca. 2,4 km t/r. 
Det gjenstår å skilte rundtur fra Ormestadvika over Smørstein/Sjøbakken/Hollenderåsen og tilbake til 
Ormestadvika.  Avventer befaring med grunneier.  I tillegg skal reskilting skje frem til Vesterøy kirke 
og ned til Gaia. 
 
Kyststigruppa har arbeidet tirsdager og torsdager med økter på 4- 5 timer, og kun i pent vær.  Totalt 
er det nedlagt 670 timer i prosjektet i 2021. 
Prosjektet finansieres med kr 150.000 fra Sparebank 1 Stiftelsen BV og spillemidler. 
 
Det er opprettet en ansvarlig for hver av gapahukene på Flautangen og Søndre Truber.  Det mangler 
fremdeles en ansvarlig for gapahuken på Langeby.  Arbeidet utføres av medlemmer i kyststigruppa. 
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Samarbeidet med Sandefjord kommune går veldig fint. Gry Auberg Gulliksen holder i tråene admini-
strativt.  Johnny Sundet og Knut Magnar Asgrimplass ordner stolper og rekvisita.  I tillegg hjelper 
Inese Linuza i Oppmålingsavdelingen til med måling av avstander. 
 
Sandefjord Turistforening takker medlemmene i kyststigruppa, Ole Petter Berdahl, Finn Henrik An-
dersen, Bjørnar Trollsås, Jan Ivar Johansen, Tom Kristoffersen og Gunnar Mathiesen for fin, fin inn-
sats. 
 
Sandefjord, 3. februar 2022 
Gunnar Mathiesen 
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Småturgruppa    
 
Turåret begynte med fortsatt covid -19, kjedelig. To første turene måtte avlyses. Vi begynte turåret 
27.04.21. Det ble mange flotte turer, og ingen ble avlyst. 
 
Dugnadstimer 90 timer 
Antall deltagere 226 personer 
 
Flott avslutning i gapahuken hos Rolf Meum med grilling av pølser og bålkaffe og en god prat rundt 
bålet. 
Tusen takk til alle som stiller opp som turledere en flott innsats. 
 
Vennlig hilsen leder av Småturgruppa, Bente R. Gundersen 
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UT.no – turportalen  
 

    
 
Foreningen etablerte en komite i 2020 som jobber med å opprette turforslag i turappen Ut.no. Under 
nedstenging av landet har trafikken på Ut.no vært formidabel høy. Folk søker etter gode turforslag i 
sitt nærområde, eller om en skal på en lengre tur.  
 
Dette er et stort og viktig område som vi har prioritert med den ressursen vi har muligheter å legge 
ned i dette. Generelt er det ¨jobbe på digitale flater blitt stort arbeidsområde. Turfolket bruker mobi-
len for å søke informasjon og opplysninger. Dette må foreningen ta innover seg og legge ned mer res-
surser i dette arbeidet for å i møte komme etterspørsel.  
 
I vår forening har vi i hele året hatt ukentlige møter hvor vi treffes på teams. Etter hvert har vi gått 
over til å møtes annen hver uke.  
Her prater vi om hva som er gjort, som hvilke nye turforslag som er lagt inn i turappen.  Etter hvert 
ser vi at vi har dekket mye av det som er blåmerket i Sandefjord.  
Vi søker nye områder. Tok derfor kontakt med Kjartan, som leder løypekomiteen i Kodal, Heia- 
Svartåa. Vi avtalte et fysisk møte på Heisetra. Et nyttig møte hvor gode tanker og ideer ble sådd. Løy-
pekomiteen som kjenner området, kommer med rundløype forslag- fine utsiktspunkter. Hvor er det 
spesielt fint å henge opp en hengekøye. Det viktigste er hvor er det lov å stå parkert.  
 
Komiteen skal i året 2022 prioritere Heia og Svartåa. Det skal henges opp turpostkasser på noen av 
toppene. Holtehedde var den første toppen som fikk en rød turpostkasse i november 2021.  
 
Tidligere var turappen SjekkUt en egen selvstendig app. Denne appen er nå integrert i turappen 
Ut.no. Sjekk deg gjerne inn når du er ute på tur. Ta gjerne en selfie og del denne hyggelig turopple-
velsen med andre.  
 
Takk til Ut.no komiteen som består av Peter Anton Meyn, Lisbeth Ødegaard og Marit Svensrød og Kir-
sten Hegge  
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Vedtekter for Sandefjord Turistforening 

Vedtatt på generalforsamling 15. desember 1932, endring på årsmøtet 22.3.2017, 13. mars 2019 og 
19. mai 2021. 

§ 1. Formål 
Sandefjord Turistforening har som formål å legge til rette for et allsidig, naturvennlig og enkelt fri-
luftsliv for alle aldersgrupper og personer med funksjonsnedsettelser i Sandefjord. 
Foreningens oppgaver skal være: 

• Rydding og merking av stier og løyper, samt tiltak for framkommelighet 

• Arrangere turer og aktiviteter  

• Utgi kart 

• Drive tursenter for salg av kart og enkle tureffekter 

• Eie og drive hytter og aktivitetssentre innenfor formålet 

• Drive et aktivt informasjonsarbeid gjennom relevante kanaler 

• Arbeide for sikring og vern av natur og friluftsområder i Sandefjord og omegn 

• Samarbeide med andre natur, frilufts- og miljøorganisasjoner. 

Foreningen skal være tilsluttet Den Norske Turistforening. 

§ 2. Medlemmer 
Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent etter følgende kategorier:  

• Hovedmedlem  

• Student / ungdom (19-26 år)  

• Skoleungdom (13-18 år)  

• Honnørmedlem  

• Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem  

• Barnas Turlag (0-12 år)  

• Livsvarig medlem  

• Familiemedlemskap  

Kontingenten skal svare til DNTs satser. DNT står for innkreving av medlemskontingenten.  

§ 3. Æresbevisninger 
Personer som har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret tildeles foreningens heders-
merke.  

Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan av styret foreslås utnevnt til æresmedlem. 
Forslag om æresmedlemmer forelegges årsmøtet til avgjørelse.  
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§ 4. Årsmøte 
Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned med minst fem ukers varsel ved annonse i lokal 
presse og gjennom andre relevante informasjonskanaler. Innkomne forslag til årsmøtet skal sendes 
styret fire uker før kjent dato for årsmøtet og styrebehandles tre uker før. Alle styrets papirer til års-
møte legges ut to uker før. 
På årsmøtet behandles: 

• Valg av møteleder og godkjenning av årsmøtets forretningsorden, som fremgangsmåte for stem-

megiving, og avgjørelse av valg ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil møteleder ha dob-

beltstemme.  

• Årsberetning 

• Revidert regnskap. Regnskapet følger kalenderåret 

• Valg av styre 

o styreleder  

o nestleder 

o økonomiansvarlig 

o sekretær 

o 3 styremedlemmer, hvorav en av dem er fra DNT Ung  

o 3 varamedlemmer 

Styret har syv faste medlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteene tar kontakt med komiteene 
som skal være representert i styret. I tillegg skal det være en representant i styret som har ansvar for 
eiendom. Styrets leder velges for to år. Det tilstrebes også at de øvrige styremedlemmene velges for 
to år med en forskyvning i valgtidspunkt slik at tre styremedlemmer trer ut hvert år. Varamedlem-
mene velges for ett år.   

• Valg av revisorer 

o to revisorer velges for ett år 

• Valg av valgkomite 

o 3 medlemmer 

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år slik at ett medlem trer ut hvert år. Første gang velges 
leder for ett år, nestleder for to år, og det tredje medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom 
treårs perioder. 
Valgkomiteens innstilling skal foreligge to uker før kjent dato for årsmøtet. Valgkomitèen tar kontakt 
med komitèene for å få forslag til styrerepresentanter.  

• Styret presenterer utvalg/komiteer og sørger for at dette gjøres kjent for alle medlemmer gjen-

nom hjemmeside og andre relevante kanaler.  

• Saker og forslag til behandling fra medlemmene. Sakene må være innenfor Foreningens formål, 

må foreligge skriftlig og være innkommet til styret senest tre uker før kjent dato for årsmøtet.  

• Styrets forslag til driftsbudsjett for kalenderåret når årsmøtet holdes. 

• Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel ved styrebeslutning eller hvis 

minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det.  

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning. Alle valg avgjøres med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.  
Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år i medlemsåret har stemmerett og kan 
velges til tillitsverv.  
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§ 5. Styrets oppgaver 
• Lede foreningens ordinære drift og forvalte foreningens eiendeler og midler i henhold til vedtek-

ter, instruks vedtatt av styret og årsmøtevedtak. 

• Fondsmidler bundet av tidligere årsmøtevedtak kan først disponeres etter nytt vedtak ved almin-

nelig flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

• Styremøter avholdes regelmessig etter oppsatt møteplan. Varamedlemmer innkalles til alle sty-

remøter og har tale- og forslagsrett. Styreleder leder møtene. Styret er beslutningsdyktig når 

minst fire medlemmer er til stede og enstemmig. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ekstraordinært styremøte kan sammenkalles når 

minst to av styremedlemmene krever det. 

• Styreleder leder foreningens møter og forhandlinger, har signaturrett og etablerer en fullmakts-

matrise.  

• Sekretær fører protokoll over styremøter, medlemsmøter og årsmøter.  

• Økonomiansvarlig er ansvarlig for at regnskap føres i henhold til lovverk og god forretningsprak-

sis, og for at foreningens midler er sikret forsvarlig. 

§ 6.  Administrasjon 
Administrasjonen ledes av en daglig leder. Den daglige leder har møte-, forslags- og talerett på styre-
møter. Styret utarbeider instruks for daglig leder.  

§ 7. Vedtektsendring 
Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 
flertall. Forslag til vedtektsendring må være innkommet skriftlig til styret minst fire uker før kjent 
dato for årsmøte. 

§ 8. Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall. For-
slag om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmene minst tre uker før årsmøte holdes.  
Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.  
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FORENINGENS UTMERKELSER SIDEN 1932 
Æresmedlem:  
   Markus A. Andresen   27.03. 1946 

Georg Moe    28.01. 1949  
Arne M. Teien    07.02. 1995 

 Edit Nystein    22.03. 2011 
Bjørn Røed    22.03. 2016 

 
Hedersmerke:    

Markus A. Andersen   27.03. 1946 
Georg Moe     28.01. 1949 
Arne M. Teien     12.12. 1992 
 
Karsten Schau    02.11.1993 
Trygve Holthe     04.11 1997 
Erling Hamsdokka    04.11.1997 
 
Edit Nystein     24.02. 1998 
Bjørn Røed     03.11.1998 
Leif-Thore Asbjørnrød   04.11.2003  
 

 Tore Christensen    30.10.2007 
 Einar Barth Gjestrum    30.10.2007 
 

Arne Sivertsen     04.11.2008 
 
Bente Raastad Gundersen   02.11.2010 

 Ingerid Alfnes     02.11.2010 
 
Sigmund Aasen    20.03.2012 
Erik Bryn Tvedt    22.03. 2016 
Ragnar Standal     22.03. 2016 
 

 Ole Fredrik Olsen    14.03. 2018 
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Takk for møtet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randi Skaug, foredragsholder høstmøtet 2021 

 
 Vi sees på Magasinet café for litt mat, drikke og sosialt samvær etter 
årsmøtet. Velkommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gode ord fra Randi Skaug  
 
 

Riktig god tursesong! 
 


