PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2016
Årsmøtet fant sted på Scandic Bystranda Kristiansand, tirsdag 19.4.2016 kl. 18.00
Sak 1

Åpning ved styrets leder
Styrets leder Jan Willy Føreland ønsket velkommen. Det var 41 personer til stede.
Minneord om Arvid Bjorvand
Æresmedlem Arvid Bjorvand gikk bort i år. Årsmøtet markerte dette med tale og ett
minutts stillhet.
Ny daglig leder i DNT Sør, Bjørn Andersen-Steinsland ble ønsket velkommen og
presenterte seg for årsmøtet.

Sak 2a
2b

2c
2d

Valg av dirigent
Marit Thorvaldsen.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Per Thomas Skaanes, konstituert daglig leder i 2015 informerte om to avvik
-årsmøte avholdes etter tidsfristen iht våre vedtekter
-budsjettet for 2016 er ikke i selve årsrapporten, men som vedlegg på årsmøtet.
Innkalling og saksliste ble godkjent uten ytterligere kommentarer.
Valg av referent
Bjørn Andersen-Steinsland fra administrasjonen.
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Inger Voie og Inge Tjøm

Sak 3a

Årsmøteprotokoll fra forrige årsmøte
Godkjent uten kommentarer.

Sak 4a

Årsberetning
Dirigenten gikk summarisk igjennom hoveddeler av årsberetningen, og ba om
kommentarer underveis. Per Thomas Skaanes korrigerte tallet på frivillighet i
årsberetningen fra 10,9 til 9 årsverk (side 27 i årsrapporten).

4b

Regnskap
Per Thomas Skaanes kommenterte årsregnskapet. Fyldig kommentert i notene.
Driftsøkonomien er fortsatt stø og god. Netto driftsresultat på 253 988,-. Positivt
finansresultat.
Årsresultatet i 2015 på 379 270,-.
Egenkapital og buffer er tilfredsstillende. Bufferkapital er oppjustert iht KPI.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
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Følgende kommentarer:
Medlem Bjørn Brandtzæg kommenterte den gode økonomien og berømmet DNT Sør
og de involverte for godt arbeide slik at dagens økonomi er god. Medlem Terje With
Andersen kommenterte videre at dette er unikt i DNT-sammenheng. Styreleder
kommenterte at dette gir oss gode forutsetninger for å oppnå gode avtaler med andre
aktører.
4c

Budsjett
Daglig leder orienterte kort om budsjett og budsjettforutsetninger. Budsjett for 2016
ble enstemmig vedtatt.
4d

Revisjonsberetning
Beretningen var ”ren”, og ble enstemmig godkjent.

Sak 5a
5b

Kontingentfastsettelsen for år 2016
Styrets forslag om at DNT Sør følger DNTs anbefalte satser, ble vedtatt.

Sak 6
6a

Innkomne forslag fra medlemmer
Ingen forslag.

Sak 7

Valg av styre, valgkomité og revisor

7a

Styre: 3 medlemmer i styret er på valg; styreleder Jan Willy Føreland, styremedlem
Frank-Werner Unsgaard, 1. Varamedlem Arild Syvertsen. Valgkomiteen foreslår at alle
gjenvelges for to nye år. Innstillingen er enstemmig.
Årsmøte godkjente valget ved akklamasjon.

7b

Valgkomité: Ingen på valg.

7c

Revisor: IRevisjon v/Kjell Arnvard ble gjenvalgt.
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Sak 8

Eventuelt
Ingen forhåndsmeldte saker.
I møtet:
Spørsmål fra salen:
Er det mye svinn på våre hytter?
Adm svarer: Vi har ikke fullstendig oversikt som er registrert, kun antakelser som kan
tolkes fra statistikken. Våre antakelser er at det ikke er spesielt stort svinn. Det er dog
registrert et høyrer vedforbruk og toalettbesøk sett i forhold til antall gjester registrert i
hyttebøker.
Er det planer om å gjøre noe med Øyuvsbu ift at det er stort besøk og utfordring for
vandrere som vil bruke den som normalt. Mye parkering og mange gjester. Det er ikke
gøy å ta med barn på Øyuvsbu.
Adm svarer: Det arbeides med utfordringene omkring dette. Under vurdering er bla.
låse hytta med nøkkel, skilting på parkeringsplass og hyttevakter.

Om løypenettet fra Ljosland og videre. Før var det en merket løype. Nå er det langt
mellom merkene på løypen mellom Ljosland – Knaben. Hvorfor er ikke denne merket
bedre?
Adm svarer: Dette er ikke vårt ansvar. Lakkenstova til Kvinen har ikke vært kvistet de
siste 15 årene. Dette vil administrasjonen vurdere i fremtiden.
Det er mindre besøk i lange løyper. Noen ganger kan det være prioriteringer som gjør at
enkelte ikke blir merket.

Hvilke planer er det for å øke aktiviteten i vest - ift vår naboforening i vest?
Styreleder svarer: Vi har en avtale med Flekkefjord TF. Målet er økt aktivitet, og vi
ønsker å involvere de i en oppgradering av Kvinen. Det er ønskelig å bedre nettverket i
løypene og ned mot kysten.
Adm svarer: Det er utdannet turleder i Farsund som starter opp Barnas Turlag. DNT Sør
vil hjelpe til med aktivitet.
Kan DNT Sør engasjere seg i det å rydde søppel?
Adm svarer: DNT er nylig blitt medlem i ”Hold Norge rent”. Dette vil vi vurdere om kan
utløse spesielle aktiviteter.
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Avslutning
Styreleder takket Per Thomas Skaanes for fantastisk innsats som konstituert leder, og
for hans bidrag til DNT Sør i 2015. Han fikk blomster og applaus fra salen.
Skaanes takket styreleder og nestleder som gjør en fantastisk god innsats som frivillige i
DNT Sørs styre. De fikk blomster og applaus fra salen.
Marit Torvaldsen ble takket for fremragende jobb som dirigent. Hun fikk blomster og
applaus fra salen.
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Valgkomitéen i DNT Sør anbefaler overfor årsmøtet 2016
at de tre som er på valg gjenvelges for to år.
Det er:
Frank-Werner Unsgaard
Arild Syvertsen
Jan Willy Føreland
I DNT Sør’s vedtekter § 4, 4. ledd står det» Sammenhengende funksjonstid for et styremedlem må ikke overstige
8 år». Valgkomiteen tolker dette som å gjelde for både medlemmer og varamedlemmer siden varamedlemmene
har fast møte- og forslagsrett i styret.
Valgkomiteens forslag til styre blir som følger:
Jan Willy Føreland

Styreleder, på valg

(2014-2018)

Nina Gjærum Reinhardt

Nestleder, ikke på valg

(2011-2017)

John Amund Lund

Styremedlem, ikke på valg

(2010-2017)

Frank-Werner Unsgaard

Styremedlem, på valg

(2014-2018)

Lena Verdal Vittali

Styremedlem, ikke på valg

(2014-2017)

Arild Syvertsen

1. Varamedlem, på valg

(2014-2018)

Tom Bredesen

Varamedlem, ikke på valg

(2015-2017)

Innstillingen er enstemmig.
Jostein Austvik

Marit Thorvaldsen

Ivar Mjåland

Erling Valvik

Kristiansand, 17. februar 2016
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Valget 2016 ga følgende resultat:
Årsmøtet i DNT Sør vedtar valgkomitéens forslag:

Jan Willy Føreland

Styreleder

(2014-2018)

Nina Gjærum Reinhardt

Nestleder

(2011-2017)

John Amund Lund

Styremedlem

(2010-2017)

Frank-Werner Unsgaard

Styremedlem

(2014-2018)

Lena Verdal Vittali

Styremedlem

(2014-2017)

Arild Syvertsen

1. Varamedlem

(2014-2018)

Tom Bredesen

Varamedlem

(2015-2017)

Valgkomité

-Erling Valvik
-Ivar Mjåland
-Marit Thorvaldsen
-Jostein Austvik

(2014-2018)
(2014-2018)
(2011-2017)
(2015-2017)

Referent: Bjørn Andersen-Steinsland

Marit Voie
Sign.

Inge Tjøm
Sign.
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