
 

 

Referat Årsmøtet Stavanger Turistforening Fjellsportgruppa (STFF) 

12. april 2012 

 

Tilstede: Totalt 20 fremmøtte, 3 styremedlemmer. 

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og sakliste 

- Årsmøteinnkalling og saksliste ble godkjent 

 

2. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokoll og tellekorps 

- Møteleder: Arnstein S. Eide 

- Referent: Ann Kristin Kro  

- Underskrive protokoll: Njord Solberg, Geir Olsen  

- Tellekorps: Ann Kristin Kro, Terje 

 

3. Årsmelding fra styret 

- Årsmeldingen ble lagt frem av Ann Kristin Kro (Fjellsportgruppas kontakt i 

administrasjonen). Årsmelding ble godkjent.  

- Spørsmål om DNT fjellsports Landsmøte på Haukeliseter hvor STFF var teknisk 

arrangør. Under årsmøtet ble Knut Aksel Rydningen valgt som styremedlem til 

landsstyret i DNT Fjellsport. 

 

4. Presentasjon av budsjett 

- Arnstein S. Eide la frem oversikt over utstyr som er kjøpt inn til STFs turgrupper, 

totalt er det kjøpt inn utstyr for kr. 16 818,- i 2011 

- Njord Solberg orienterte om Erling Bjørstads stiftelse, STFF søkte om totalt kr. 

102 500,- i 2011, fikk ikke innvilget søknaden.  

 

5. Forslag til endringer i STFFs Strategiplan 

- Njord Solberg presenterte Strategiplanen, og la frem forslaget til endringer i 

denne planen. I hovedsak går endringene på formuleringen i teksten, hvor 

teksten i stor grad ønskes endret fra formuleringen bør… til skal… 

- Det kom mange kommentarer og spørsmål til denne gjennomgangen:  



Spørsmål: Hvor ofte blir strategiplanen oppdatert? 

Svar: Tidligere har den blitt oppdatert hvert år, det kan gjerne gå to år mellom hver gang 

strategiplanen blir gjennomgått.  

Kommentar: Strategiplanen er styret sin arbeidsplan, viktig at den blir godkjent av årsmøtet.  

Kommentar: Styret bør aktivt rekruttere medlemmer til STFF, eks. fra STFung, UiS, men bør 

også ha egen ekstern rekruttering.  

Kommentar: STFF har ingen egen medlemsregistrering, men mange føler de har tilhørighet 

til en spesifikk undergruppe i STF.  

Spørsmål: Strategiplanen sier ingenting om alder, har STFF nedre/øvre aldersgrense?  

Svar: STFF har ingen dokumentert aldersgrense, men praksisen er at ingen under 18år kan 

være med på turene pga. det kan nytes alkohol. Det er ikke ønskelig å sette aldersgrense, da 

de andre undergruppene har et annet miljø. Det er kjekt at alle som finner sin plass i STFF 

deltar, uansett alder. Sinnet til den enkelte avgjør om du er en fjellsporter eller ikke.  

Spørsmål: Hvilken alder er de på de som er aktive i STFF? 

Svar: Alderen på deltakerne ligger mellom ca. 20-50 år. 

Kommentar: Årsmøtet vedtok at det skal legges inn eget punkt om rekrutering neste gang 

strategiplanen skal opp til vurdering. Strategiplanen bør være tydeligere på dette.  

Årsmøtet godkjente Strategiplanen.  

 

 

6. Vedtektsendringer  

-Njord Solberg orienterte om endringer i vedtektene. Endringer i vedtektene må 

godkjennes av STFs hovedstyre.  

 

Spørsmål: Bør STFFs årsmøte være før DNT fjellsports årsmøte og STFs  årsmøte i 

forhold til at endringer i vedtektene skal godkjennes av hovedstyret. 

Svar: Hovedstyret har lang innmeldingsfrist til saker som skal tas opp på årsmøtet, 

det vil ikke være mulig å få tatt opp sak på årsmøte i inneværende år. Dette vil ikke 

ha noe betydning.  

Spørsmål: Har STFF representanter i hovedstyret? Dette vil være positivt for arbeidet 

for fjellsporten. 

Svar: Nei 

Kommentar: Det ble i år stilt spørsmål fra STFF om å få taletid hos STFs hovedstyret, 

fikk dette og fikk lagt frem flere saker som er viktige for fjellsporten. 



Kommentar: Hovedstyret har 11 styremøter i året, for den som skal være STFFs 

representant i hovedstyret kan det bli mye med styremøter hver 14.dag. 

Spørsmål: Har STFung representant i hovedstyret møteplikt eller møterett. 

Svar: Møterett. 

Kommentar: STF har åpne styremøter, dette betyr at de som ønsker kan delta på 

hovedstyrets møter, styret i STFF har plikt til å holde seg oppdatert på hovedstyret 

sine saker og kan stille forslag.  

 

Årsmøtet var enige om at STFFs vedtekter bør stå til det kommer inn forslag om at de 

bør endres. 

 

Kommentar: lav andel med bare 20 personer som kan kreve ekstraordinært årsmøte, 

dette betyr at en annen undergruppe kan kuppe fjellsportgruppa. Forslag om at en 

bør ta vekk formuleringen med 20 personer. 

Kommentar: ekstraordinært årsmøte kan ikke kreves av både styret og 

medlemsmassen. Det vil kun være behov for dette når det er noe som går på 

eksistensen av STFF, ellers bør saker tas på ordinært årsmøtet. Hovedstyret må også 

godkjenne vedtektsendringer på et ekstraordinært årsmøte. Dersom styret kuppes vil 

det være liten sannsynlighet for at hovedstyret godkjenner vedtektsendringene.  

 

Avstemming 

§4 Årsmøtet: Det ble stemt med 15 mot 0 stemmer at det kun er STFs medlemmer 

som har stemmerett ved STFFs årsmøte. Medlemmer av andre lokalforeninger 

tilknyttet DNT og ikke- medlemmer har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett.  

 

§5 Ekstraordinært Årsmøte: Det ble stemt med 14 stemmer for og 0 stemmer mot at 

ekstraordinært styremøte skal avholdes når 1/3 av styret krever det. For øvrig følger 

ekstraordinært årsmøte de samme reglene som ordinært årsmøte.  

 

Årsmøtet godkjente de andre vedtektene.  

 

7. Valg av styremedlemmer 

Totalt tre plasser på valg til nytt styre. Kandidatene var: Olaug Strand, Anne Espedal, 

Morten Bøvre og Espen Sunde Nilsen.  

Tre plasser er ikke på valg, Knut Aksel Rydningen, Keilih Nyback og Arnstein S. Eide, 

disse fortsetter.  

Njord Solberg går av som leder.  

 

Før valg ble foretatt trakk Morten Bøvre sitt kandidatur. Det nye styret består 

dermed av:  



Knut Aksel Rydningen, Keilih Nybak, Arnstein S. Eide, Olaug Strand, Anne Espedal og 

Espen Sunde Nilsen.  

 

Årsmøtet ble enige om at styret velger styreleder på første styremøte.  

 

8. Valg av valgkomite 

Ingen innkomne forslag til kandidater til valgkomiteen. Njord Solberg eneste 

kandidat.  

Årsmøtet velger Njord Solberg som nytt medlem av valgkomiteen. Styret finner sin 

egen representant på førstkommende styremøte.  

 

9. Innkomne saker 

Ingen innkomne saker 

 

10.  Ann Kristin Kro takket på vegne av administrasjonen avtroppende styreleder Njord 

Solberg for innsatsen.  

 

 Årsmøtet hevet! 

 

 

   _____________________                              _____________________ 

  Njord Solberg                                                   Geir Trygve Olsen  


