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Vedr:   Referat fra styremøte nr. 02-16 
Dato:   15. februar 
Tid:   kl. 18.00 – 21.00 
Sted:  DNT Sør, Gyldenløvesgate 2B, Kristiansand.  
Tilstede:    Jan Willy Føreland, Nina Gjærum Reinhardt, John Amund Lund, Frank Werner Unsgaard,  

Arild Richard Syvertsen (1. vara) og Tom Bredesen (2. vara)  
Fraværende:  Lena Verdal Vittali 
   
 

______________________________________________________________________ 
 
Saksliste 
 
1. REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 

 
REF: 
Godkjent. 

 
 

2. ORIENTERINGSSAKER  
 
 
 Bjørns ”minutt” 

Mottagelse, første uken på jobb, overlapp med konstituert, videre arbeidsform med administrasjon 
og styre. 
 
REF: 
Styret tar det til orientering. 
 
 

 Vandring i Setesdal Vesthei 
Nina orienterer om prosjektet og videre fremdrift. 
 
REF: 
Det ble besluttet i 2015 at boken skal revideres, og frist ble satt til 18.3.2016. Det er sendt søknad til 
VAF om finansiell støtte, men ikke mottatt skriftlig svar. VAF har muntlig gitt beskjed om at det ikke er 
aktuelt med finansiell støtte fra VAF med så kort tidshorisont på prosjektet. Flere påpeker at dette er 
DNT Sør sin bok og at vi må styre fremgangen i prosjektet. Møte med forlaget avholdes 16.2. 
Styret konkluderer med at vi skal gjøre dette ordentlig og bruke nødvendig tid. Fristen utsettes på 
ubestemt tid.  
 
 

 Håhellerprosjekt 
Status og fremdrift. 
 
REF: 
Det er mange utfordringer i dette prosjektet, særlig ift grunneieres interesser. Det er også antydet 
usikkerhet ift om Øyuvsbu bør legges ned pga villreintrekket. Det er avholdt møte i Setesdal med 
Steinar Kyrvestad (ordfører), Peter Hermansen (SNO), Tarjei Haugen (SVR), Per Thomas og Jan Willy. 
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Styrets holdning er at kommunen må være tydelige på at de er interessert i prosjektet og ta opp dette 
med grunneiere. Hvis ikke de er interessert kan vi like gjerne oppgradere Øyvusbu.  Per Thomas 
kontakter Setesdal Regionråd for en samtale.  Videre fremdrift: Ny prat med Per Reidar Spieler for 
oppdatering og tanker videre. Tarjei Haugen (SVR) inviterer til grunneiermøte, befaring i terreng bør 
skje etter et slikt møte.  
 
 

 Kystled 
Gammeløya. Status og videre fremdrift. 
 
REF: 
Positivt med mediaoppslag og sporty deltakelse i kajakk fra DNT Sør ved Per Thomas. Kristiansand 
kommune er tydelige på at vi er foretrukne partnere vedr eventuell drift av hytta på øya. De jobber 
med finansiering. Dette kan være viktig for oss, og det ble drøftet om vi kan bidra med forsøk på 
finansiering, for eksempel ved Thon-fondet eller fra næringslivet. Styret konkluderer med at Jan Willy 
tar kontakt med ordfører Harald Furre for å bli enige om fremgang og eventuelt bidrag fra oss ift 
finansiering. 
 
 

 Årsmøte og årsrapport. 
Sette dato for møte, form på årsrapport, budsjett 2016 
 
REF: 
Årsmøte skal avholdes 5.4 2016 kl 1800. Mal etter fjorårets rapport. Budsjett og tekst om framtiden 
går ut. Vi tar med strategiske satsingsområder for rapportåret. 
  
 

 Renovering av inngangsparti, butikk. 
Status 
 
REF: 
Bruddskifer ble lagt. Administrasjon og styre meget fornøyd, pent resultat. Mye svevestøv spesielt i 
butikk. Byggvask er bestilt, 4 stk fra ISS kommer tirsdag 16.2. Huseier dekker alle kostnader forbundet 
med dette arbeidet. 
Styret tar det til orientering. 
 
 

 Landsmøtet 2017 
Referering fra møte med DNT sentralt, 2.2.2016 
 
REF: 
Nina og Bjørn fikk fullmakt til å nedsette en arrangementskomite som rapporterer om arbeidet ved 
neste styremøte. Innen Landsmøtet 2016 skal det være klart en skisse til program som styret 
presenterer for landsmøtet.  
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 Strategisamling; styre og administrasjon 
Når og hvordan? 
 
REF: 
Det er ønskelig at vi drar på tur. Tidspunkt for strategisamling ble satt til 29.4-30.4.2016. Avreise 
fredag kl 1500, samlingen avsluttes lørdag ettermiddag. Plassering er ikke avklart.  
Det gjennomføres en forprosess med de ansatte i administrasjonen.  Styret ba daglig leder om å 
utarbeide et forslag til agenda som tas opp neste styremøte. 

 
 

3. BESLUTNINGSSAKER 
REF: 
Ingen saker på agenda.  

 
 

 
4. EVENTUELT  

 
 Påmelding til Landsmøtet 2016. 

 
 
REF: 
Styret oppfordrer alle i administrasjonen til å delta. Kostnader til reise og opphold dekkes. Det skrives 
ikke overtid for helgen. Styret betaler en egenandel som fordeles likt på alle. Det forsøkes å bestille 
enkeltrom til styret, førstevalg Fossheim Hotell. Daglig leder har ansvaret for bestilling og å undersøke 
reisemåte. Daglig leder sender program til alle i styret. Frank Werner sender ut informasjon om turer 
og påmeldingsfrister.  
Avreise onsdag 8.6.2016 ca kl 1700. 
 
  
 

 Innspill til valgkomiteen 
 
REF:  
Møte i valgkomiteen den 16.2. Alle på gjenvalg ønsker å fortsette.  
 
 

 Bussen 
 
REF: 
Administrasjonen har meldt til Cultiva den positive holdningen styre har til videre satsing på 
barnehagebussen. DNT Sør avventer tilbakemelding fra styre i Cultiva om videre fremdrift. 
  
 

Neste styremøte: 30.3.2016 kl 18-20 
 
REFERENT:  
Bjørn Andersen – Steinsland  
Daglig Leder  
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