
Velkommen til årsmøte 8. september 2020

Ås turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 8. september kl 19.00 på
Breivoll Gård.

SAKSLISTE:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps + to medlemmer til signering

av referatet
3. Årsmelding 2019
4. Regnskap 2019
5. Innkomne forslag
6. Valg

Lett servering

VEL MØTT!

Styret
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Årsmelding 2019
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. Turlaget har 1069 medlemmer pr. 06.02.2020.

Årsmøte 2019
Årsmøtet ble avholdt 26.03. i Ås kulturhus, lille sal. Tilstede var 16 medlemmer
samt Eirik Bergvoll fra DNT Oslo og Omegn og foredragsholder Even Saugstad.

Styret og øvrige tillitsvalgte etter årsmøtet:

Guri Drottning Aarnes Leder
Terje Thurmann-Moe Sekretær
Ingrid Haug Økonomiansvarlig
Christine Pehrson Turgruppa
Arne Hågensen Stigruppa
Beate Myklevoll Barnas Turlag

Freddy Øien Materialforvalter

Solveig Sveri Valgkomite
Jon Kr. Øiestad Valgkomite

Karlis Valdmanis Revisor

Styrets arbeid
Styret har hatt 6 styremøter i 2019, et år hvor denne snart 6-åringen ikke har
ligget på latsiden. I tillegg til den «vanlige» aktiviteten med å arrangere turer,
rydde og merke stier, har vi gjennomført det gedigne prosjektet Sherpatrappene
mellom Nebba og Sjødal, deltatt aktivt i åpningsåret for DNT på Breivoll gård,
ferdigstilt og delt ut et flott hefte med beskrivelser av 14 turer, etablert den nye
Tangenrunden i Eldorskogen og bidratt til oppsetting av to nye gapahuker i
kommunen.

5-årsjubileet ble markert i mai med offisiell åpning av Åsrunden hvor ordfører og
lokalpressen var til stede. Vi var representert på fellessamlingen for lokale turlag
i Oslo og omegn på Breivoll. Vi har blitt med i en arbeidsgruppe for etableringen
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av et Begeistringens Hus på Breivoll. Et førstehjelpskurs med 7 deltakere er
avholdt.

Turlaget opplever stadig mer å bli rådspurt og invitert med i arbeid for
tilrettelegging for friluftsliv i lokalsamfunnet vårt. Vi har prioritert å bruke tid på
den kontinuerlige dialogen med kommunen for å sikre turfolket gode turområder
i dag og i all framtid. Blant annet har vi deltatt på møter om og gitt
høringsinnspill på saker om verdsetting av friluftsområder og tiltaksplan for
sykling og gange.

Tradisjonen tro avholdt vi førjulsmiddag på Ås Bistro for styret og medlemmer i
desember, hvor alle gladelig dekket herlighetene selv.

Styret driver turlagets hjemmesider under as.dntoslo.no og har egen
Facebookside med 1451 følgere pr. august 2020.

Turgruppa
Turlaget har gjennomført 26 fellesturer i 2019 med totalt 246 deltakere, og
turlederne våre har brukt rundt 350 dugnadstimer på gjennomføringen. Turene
har hatt forskjellig vanskelighetsgrad og ulike målgrupper. Det har vært både
korte ettermiddagsturer i nærområdet og lange søndagsturer. ”Månedens
langtur” er fortsatt populær.

Turlaget arrangerte «Kom deg ut-dagen» i februar med skitur og aking. I
september hadde DNT Oslo og omegn overtatt på Breivoll, så her sto DNT OO for
arrangementet med Ås turlag som frivillige. Det ble en stor markering av at DNT
har overtatt driftsansvaret på Breivoll. Statsminister Erna Solberg var til stede,
og holdt tale i tillegg til Henning Hoff Wikborg. NRK gjorde opptak, som ble sendt
på Dagsrevyen.

Turheftet «Bli kjent med Ås» ble ferdig våren 2019, og trykket opp i 12 000
eksemplarer. Heftet ble lansert i forbindelse med turen «Åsrunden». På samme
tur ble 5-års jubileet til turlaget markert med kake og kaffe underveis. Heftene
er blitt distribuert i postkasser og via bibliotek og servicekontoret. Det har hatt
stor etterspørsel og ved utgangen av året var opplaget tømt.

Turgruppa har også avholdt planleggingsmøte og utarbeidet et nytt og fyldig
turprogram for 2020. Turprogrammet er lagt ut på våre hjemmesider og
publisert på Facebook. Det sendes også ut som bilag til alle medlemmer med
Fjell & Vidde nr 2/2020.

Turlaget har 16 godkjente turledere pr. desember 2019.



3

Stigruppa
Sent på høsten 2019 ble Tangenrunden ferdigmerket og ferdigstilt. Denne løypa
følger etablerte stier. Stien er en rundløype på 6.3 km, i skogen sør for Eidor.
Start- og sluttpunkt er i Eldorveien, ved nyoppsatt informasjonstavle.

Gapahuker er etablert ved Nordby idrettsplass, samt i skogen ved Eldorveien.
Dette arbeidet er samarbeid med Ås kommune og Camp Norway.

Det benyttes endel tid på å holde stiene åpne, og merkede. Trær faller ned over
stien, samt at vår merking forsvinner/blir ødelagt.

Videre er stigruppas ressurser blitt benyttet ved etablering av Sherpastien. Det
er lagt ned over 2000 dugnadstimer totalt for stigruppa i 2019.

Det er utført en del planleggingsarbeid for nye prosjekter:

 Holstadmarka (avventer NSB sine planer).
 Forbindelsessti – Sjøskogen-Nordby-Åsrunden.
 Forbindelsessti mellom Åsrunden og turvei langs jernbanen

I høst har det vært et problem at det er vått og mildt. Dette setter sitt preg på
stiene. I Nordbyområdet har vi store problemer med riding på våre blåmerkede
stier. Problemene er tatt opp med grunneierne i Fålemarka samt de største
stallene i Nordby- og Kjærnesområdet. Disse er stort sett veldig positive til å
samarbeide med oss i turlaget.

Det vi prøver er å få ryttere og syklister til å unngå å bruke de blåmerkede stiene
når det er bløtt i marka, samt å ikke tråkke på klopper osv. Så håper vi at dette
kan bidra til at problemene blir mindre.

Sherpastien ved Nebba
Stigruppas største prosjekt i 2019 har vært byggingen av ny sherpasti på
kyststien mellom Nebba og Sjødalstrand. Prosjektet startet høsten 2018 med
etablering av prosjektgruppe, planlegging, finansiering og kontraktering.
Arbeidet med rydding av traseen på dugnad startet i august/september,
innkjøring av 8 doble trailerlass med skiferstein fra Telemark startet i august og
første arbeidslag med nepalesiske steinarbeidere ankom 16. oktober. Deretter
gikk arbeidene ”på skinner” med innkjøring av stein med anleggsmaskiner og
helikopter. Til sammen tre arbeidslag med sherpaer har vært i sving, og allerede
6. november var steinleggerne ferdige med arbeidet. I tillegg til 240 tonn med
skiferstein har steinleggerne brukt anslagsvis 50-60 tonn stein som de har gravd
opp eller funnet langs stien. Totalt er det lagt 278 trappetrinn som utgjør
nærmere 250 meter av traseen. Dette er gjort for hånd – kun med enkle
redskaper som hakke, spett, slegge, hammer og meisel i løpet av 18
arbeidsdager.

Resultatet har overgått våre mest optimistiske drømmer, og den nye sherpastien
er blitt en fantastisk ny turattraksjon for området med hundrevis av besøkende
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hver uke. Totalt har det vært lagt ned ca 1700 dugnadstimer fra våre
medlemmer og andre frivillige. Arbeidene har kostet nærmere 1,8 MNOK, og har
vært mulig takket være økonomisk støtte fra Ås og Nordre Follo kommuner,
Viken fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og DNT Oslo og Omegn.

Det gjenstår noen mindre reparasjonsarbeider samt rydding og skilting i 2020 før
vi kan avslutte prosjektet.

Barnas Turlag Ås
Barnas Turlag ble etablert 19. april 2015, og gruppen besto i 2019 av Inger
Rødseth, Ann-Kristin Stokke, Beate Ertresvåg Myklevoll, Sissel Vestervik Mordt,
Ingvild Storvoll og Mathias Eckholdt.
Det ble arrangert 10 turer for barn med foreldre i 2019, med til sammen 149
deltagere. I tillegg har Barnas turlag arrangert Kom deg ut-dagen i februar
(Storebrand) og bistått til Kom deg ut-dagen i september på Breivoll. Kom deg
ut-dagen i februar hadde 200 deltagere.

Barnas Turlag har også arrangert trilleturer. Turene ledes av foreldre som er i
permisjon. Det er opprettet en egen facebook-gruppe for trillegruppa.

Styret i Barnas Turlag meldte høsten 2019 fra om at ressurssituasjonen gjorde
videre aktivitet vanskelig, og at styret i gruppa ikke lenger klarer å drive videre.
Styret i Ås turlag har fulgt opp saken med DNT Oslo og omegn og arbeider for å
finne nye frivillige som kan starte opp aktivitetene igjen.

Kurs
Det ble gjennomført et ettermiddagskurs i førstehjelp januar 2019 med 7
deltakere. Kurset var i regi av Ås og Vestby Røde Kors.

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, 11. august 2020

For styret i Ås Turlag

Guri Drottning Aarnes, leder



Ås Turlag Ås Turlag 

Regnskap 2019

INNTEKTER

Overføring av kontingent fra DNT Oslo og Omegn 60000 61885

Tilskudd turhefte 50000 54000

Tilskudd sherpasti 1500000 1200000

Frifond midler

Momskompensasjon 200000

SUM INNTEKTER 1610000 1515885

UTGIFTER

Årsmøtet 3000 3540

Utarbeiding og trykking av turprogram 2019 14000 0

Utsendelse av turprogram 2018 med Fjell & Vidde 700 0

Kurs (turleder- og merkekurs) 5000

Turgruppa 6000 2470

Sherpasti 1500000 954936

Turhefte for Ås 30000 79165

Stigruppa (generelt)

*skilt og infotavler 37000 20479

Forbruksmateriell 22000

Redskaper, driftsmaterialer 5500 21649

Gaver 4000 5582

Barnas Turlag 4000 119

Utstyr 2000 2830

Diverse 2000 500

SUM UTGIFTER 1635200 1091270

SUM UBRUKTE MIDLER -25200 424615

* Gjeld stibyggjaren -sherpastiprosjektet kr 386575

** Inkasso kostnad kr 72 (annonse Ås Avis) ført som rentekostnad i OO Turlags regnskap.

Styrets budsjett for 2019



Fra OO Turlag

ÅS turlag

RESULTATREGNSKAP 2019 2018

Inntekter

Salgsinntekter

Arrangement /Aktiviteter

Offentlige tilskudd/ annet 954 000 24 000

Driftstilskudd DNT 61 885 57 454

Sponsorinntekt 500 000

Sum inntekter 1 515 885 81 454

Kostnader

Varekostnader

Arrangement 5 010 3 954

Lønn

Andre driftskostnader 1 086 188 75 643

Sum kostnader 1 091 198 79 597

Finansinntekt/ Kostand

Renteinntekt 176 45

Rentekostnad 72 100

Årsresultat 424 791 1 802

BALANSE 2019 2018

Eiendeler

Bank DNB 494 747 69 956

Bank Nordea

Fordringer DNT*

Sum Eiendeler 494 747 69 956

Egenkapital og Gjeld

Egenkapital 494 747 69 650

Gjeld ** 306

Sum egenkapital og gjeld 494 747 69 956

-

* Fordringer DNT

** Annen gjeld DNT



Ås Turlag

Styrets budsjett for 2020

INNTEKTER

Overføring av kontingent fra DNT Oslo og Omegn 60000

Tilskudd sherpasti 390000

Tilskudd - turhefte 20000

Ås Kommune 20000

SUM INNTEKTER 490000

UTGIFTER

Årsmøtet 3000

Utarbeiding og trykking av turprogram 2019 15000

Utsendelse av turprogram 2019 med Fjell & Vidde 700

Kurs (turleder- og merkekurs) 5000

Turgruppa 6000

Turhefte for Ås 30000

Sherpasti 705369

Stigruppa (generelt)

*skilt og infotavler 10000

*forbruksmaterialer (gjerdestolper, maling etc.) 10000

*redskaper og vedlikehold 5500

Gaver 4000

Barnas Turlag 2000

Utstyr 2000

Diverse 2000

SUM UTGIFTER 800569

SUM UBRUKTE MIDLER -310569

Bank per 31.12.19 494 747,00                                



ÅS TURLAG ÅRSMØTE 24. MARS 2020
REVISORBERETNING

Jeg har gått gjennom oversendte bilag, bankutskrift og utskrift av regnskapet, og har
følgende kommentarer:

 Det foreligger bilag for alle utbetalinger fra turlagets konto.
 Vanlig regnskapspraksis er at fakturaene føres i regnskapet på fakturadato.  Turlaget

har (i samarbeid med DNT sentralt?) valgt å føre fakturaene når de er betalt.  Dette
fører til at regnskapet ikke blir presist. Jeg nevner her 2 punkter

o En faktura er betalt 2 ganger.  Vi har fått pengene tilbake først i 2020, men
kostnaden vises dobbelt i regnskapet.

o Faktura fra Stibyggjaren er bare delvis betalt, Dermed viser regnskapet helt
feil sum på «ubrukte midler», dette er etter mitt påtrykk tatt med som en
note i regnskapet.

 Så noen kommentarer til Sherpastiprosjektet
o På utgiftssiden har vi fortsatt en ubetalt faktura på kr 386.575. Og vi har i

2020 regnskapet allerede betalt et par store fakturaer.  Er det flere fakturaer
som er ventet?

o På inntektssiden så vet vi at vi får 90.000 når sluttregnskapet er sendt inn.
o Vi tror vi får 300.000 av tippemidler. Men tro det hører hjemme i kirken. Vi er

slett ikke sikre på at vi får disse pengene. Personlig synes jeg Turlaget her har
tatt på seg en altfor stor risiko i forhold til normaløkonomien.

ÅS 23. mars 2020

Karlis Valdmanis
Revisor



Ås Turlag
Innstilling fra Valgkomitéen 2020

Valgkomiteens forslag: Valgt for På valg

Christine Pehrson, leder, ny 2 år 2022

Terje Thurmann-Moe, sekretær, ikke på valg 2 år 2021

Inger Helen Jensen, leder turgruppa, ny 2 år 2022

Arne Hågensen, leder stigruppa, ikke på valg 2 år 2021

Ingrid Haug, kasserer, ikke på valg 2 år 2021

Solveig Sveri, Barnas Turlag Ås, ny, velges for ett år 1 år 2021

Revisor:
Karlis Valmanis, gjenvalg 2 år 2022

Valgkomité:
Svein Skøyen, leder, ny 2 år 2022
Grethe Johnsen, ny 2 år 2022
Solveig Sveri, ikke på valg 2 år 2021

Kommentar:
Solveig Sveri foreslås valgt inn i Styret for ett år som representant for Barnas Turlag.
Hun er valgt inn i Valgkomitéen fram til 2021, men Styret står fritt mht hvem de oppnevner
som sitt medlem der.
Alle de foreslåtte kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til å stille.

Ås 19. juni 2020

Jon Kr. Øiestad Solveig Sveri Ingrid haug
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