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REFERAT FRA STYREMØTE 02/22 – TORSDAG 17. FEBRUAR – KL. 17.30  

Sted: Tollboden og Teams 

 

 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche, styreleder og møteleder 

Helga Daler – nestleder  

Edvar Ståle Otterstrøm 

Live H. Pedersen 

Eivind Fogstad, DNT ung Tønsberg 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (på teams) 

Nick Bull, Aktiv 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa 

Christian Thaulow 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

Eivind Kjølsrød 

 

Sak 16/22: 

Rune Johansen, Jon Hognestad, 

Lorents Gran, Bjørn Johnsen 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Michelle Vermelid, Barnas Turlag 

 

 

Saksnr Tema Ansv 

12/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

 

13/22 EVENTUELT 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

14/22 REFERAT FRA STYREMØTE 01/22 – torsdag 20. januar 2022 

Referatet var sendt ut med sakslisten.  

Ingen merknader til referatet som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

15/22 REGNSKAP 2021 

Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2021. 

Regnskapsrapport, resultatregnskap og kommentarer fra økonomiansvarlig var sendt ut med 

sakslisten/lagt ut på Teams. 

Resultatregnskapet for DNT TO 2021 viser et overskudd etter finansinntekter på kr. 835.852.  

DNT TO hadde totale driftsinntekter på kr. 4.411.107 og driftsutgifter på kr. 3.602.513.  

Finansinntektene utgjør kr. 27.258. Avskrivninger på driftsmidler er kostnadsført med kr. 57.697.  

Foreningens eiendeler er pr. 31.12.2021 på kr. 6.391.168.   

Egenkapitalen er på kr. 4.676.214. 

Bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2021 er på kr. 5.026.651. 

Regnskapet er behandlet og godkjent av revisor. 

Resultatet skyldes i stor grad mindre aktiviteter og færre nye investeringer som er gjennomført i 

2021 pga koronapandemien, og det er mottatt mer økonmisk støtte enn forventet.  

Foreningen har nå svært god egenkapital, og det gir muligheter for mer aktivitete og større 

investeringer.  

 

Forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2021 godkjennes og legges frem på årsmøte til behandling. 

 

 

16/22 NY SNØSCOOTERGARASJE PÅ SKRIM  

Representanter fra Løyper Skrim ved Rune Johansen, Bjørn Johnsen, Jon Hognestad og Lorents 

Gran la frem prosjekt og planer for ny snøscootergarasje på Skrim. 

Prosjektet er utarbeidet i tett dialog med hyttetilsynet på Darrebu. 

Den gamle garasjen er falleferdig, trang og upraktisk, og det er ingen skriftlig avtale med grunneier 

om å kunne fortsette å ha den der den står i dag.  
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Saksnr Tema Ansv 

Mtp fremtidige føringer vedr utfasing av fossilt drivstoff og overgang til elektriske snøscootere er 

det behov for et bygg som er tilpasset dette. 

Prosjektet viser en standard garasje, med ekstra god isolasjon. 

Forslaget angir en total kostnad på kr. 830.000,- over to år. Fratrukket dugnadsbidrag og tidligere 

budsjettert gir dette kr. 410.000,-. For å ta høyde for uforutsette utgifter økes beløpet til kr. 

520.000,-. 

 

Snøscootergarasje på Darrebu 

Bygge en garasje på stedet med bindingsverk med plass til 150mm isolasjon i vegg og 400mm i tak 

Lengde innvendig 7,5 

Bredde innvendig 6,6m 

Høyde innvendig 2,75m 

  

Kostnad      kr 830.000.- ekskl mva 

Mulig dugnadsbidrag                kr 260.000.- ekskl mva 

Budsjettert i 2021    kr 160.000.- ekskl mva  

Nødvendig minimum bevilging                           kr 410.000.- ekskl mva 

   

Anbefalt bevilgning                kr 570.000.- ekskl mva 

 

Det er ventet at prosjektet vil gå over to år, og styret foreslår å sette av kr. 300.000,- i budsjett for 

2022, og resterende 270.000,- i budsjett for 2023. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Prosjekt snøscootergarasje på Darrebu støttes av styret. Kostnadene fordeles over to år i budsjett, 

kr. 300.000 i 2022, og ca, kr. 220.000 i 2023.  

Det ble stemt over forslaget, og det fikk  

sju stemmer for forslaget og en stemme mot. 

 

17/22 BUDSJETT 2022 

Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2022. 

Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett ble sendt med sakslisten/ligger på Teams. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til driftsbudsjett for 2022 vedtas med en utgiftsside på kr. 4.378.200,- og en 

inntektsside på kr. 4.378.200,-.  

2. Forslag til investeringsbudsjett for 2022 vedtas med en utgiftsside på kr. 2.298.900,- og en 

inntektsside på kr. 821.300,-.  

3. Årsmøtet orienteres om driftbudsjettet, og investeringsbudsjett legges frem for behandling. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

18/22 NYE INVESTERINGER – VEDTEKTER § 6 pkt 3 

AU er bedt om å legge frem forslag til hvordan tolke teksten «budsjett for nye investeringer». 

Det er ønskelig med en grundig gjennomgang av hvordan foreningen budsjetterer, og det er ikke 

mulig å ha dette klart til behandling på Årsmøte 2022. 

AU foreslår at saken utsettes til etter årsmøte, og at dagens vedtekter står slik de er:  

«på årsmøtet behandles: budsjett for nye investeringer». 

 

Forslag til vedtak: 
Tas til orientering 

 

 

19/22 STYRESAMMENSETNING – VEDTEKTER § 4 pkt d 

På styremøtet i desember 2021 ble det vedtatt å vurdere endring av vedtektenes § 4 Styret. Dette 

gjøres for å vurdere sammensetning og antall styremedlemmer, når det nå opprettes flere grupper. 

AU mener at styret bør redusere antall medlemmer for å være mer hensiktsmessig, i tillegg til at alle 

grupper sikres demokratisk deltakelse i foreningens arbeid. 
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Saksnr Tema Ansv 

Forslag fra AU var sendt ut med sakslisten/ligger på Teams. 

Turgruppenes representanter i dagens styre var forespurt om forslaget til ny styresammensetning før 

styremøtet, og de var bedt om å komme med innspill på dette. AU bekrefter at alle gruppene var 

positive til de foreslåtte endringer, og aksepterte at nye retningslinjer for kontakt pr. dd ikke er 

avklart. 

Det er enighet om at det er viktig å få en god toveis dialog mellom styrets representant og gruppene, 

bl.a. avholde større fellessamlinger for gruppene, involvering i budsjettarbeid, informasjon om hva 

som behandles på styremøtene, samarbeid/informasjon på tvers av gruppene. Det sees på hvilken 

rolle administrasjonen skal ha her. Viktig å presisere at representanten i styret kun er bindeledd, og 

ikke en leder av gruppene. 

 

Forslag til vedtak: 

• Det fremmes sak om vedtektsendring av §4 Styret i Vedtektene for DNT Tønsberg og Omegn 

på årsmøtet 24.3.22. 

• Som følge av endringer i §4 Styret, må det også endres §6 Årsmøtet. 

• Ny §4 Styret: 

DNT Tønsberg og Omegn ledes av et styre som velges av årsmøtet. Det består av: 

Styreleder som velges for ett år. 

Fire styremedlemmer som velges for to år, fortrinnsvis slik at ikke alle velges for samme 

periode. 

En representant for DNT ung som velges for ett år. 

En fast møtende vararepresentant som velges for ett år, og som har stemmerett ved forfall fra 

en av de andre i styret. 

Styret er beslutningsdyktig når fire eller flere medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder 

dobbelt stemme.  

Styret forestår forvaltningen av foreningens virksomhet i samsvar med foreningens vedtekter, 

årsmøtevedtak, økonomi, budsjett og strategi- og handlingsplaner. 

Det valgte styret velger nestleder for ett år i sitt første styremøte. De vedtar selv sin arbeidsform og 

arbeidsfordeling, som også sikrer god kontakt med foreningens grupper og komiteer. 

Styret ansetter daglig leder, og fastsetter lønns- og arbeidsbetingelser for denne. 

Styret kan opprette komiteer og grupper. 

Foreningen tegnes ved underskrift av styreleder og et styremedlem i fellesskap, alternativt av 

nestleder og to styremedlemmer i fellesskap. 

• Styret pålegger det nye styret som velges på årsmøte 24.3.2022 å utarbeide retningslinjer for 

hvordan kontakten mellom styrets representanter og leder i de respektive tilsyn, komiteer og 

turgrupper skal fungere og følges opp. 

Vedtatt enstemmig 

 

20/22 ÅRSMØTEFORBEREDELSER 2022 

Årsmøte avholdes torsdag 24. mars kl. 18.00 på Karlsvik gård. 

Dagsorden: 

* åpning                                v/styreleder 

* valg av tellekorps                                           v/styreleder 

* valg av møteleder                                                            v/styreleder 

* registrere antall stemmeberettigede                                v/møteleder 

* godkjenning av innkalling                                              v/møteleder 

* valg av referent                                                                v/møteleder 

* valg av to repr. til å underskrive protokollen                  v/møteleder 

* årsrapport v/styreleder  

* regnskap                                                                          v/økonomiansvarlig 

* revisjonsberetning                                                           v/revisor 

* budsjett                                                             v/økonomiansvarlig 

*innkomne saker: v/styreleder 

1) Endring av vedtektene – foreslått av styret  v/styreleder 

- Styresammensetning i §4  

- Justering av tekst i §3, §5, §6 og §8. 

* valg                                                                                  v/valgkomiteen 
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Saksnr Tema Ansv 

Valgkomiteen leser opp innstillingen og ber alle nye kandidater presentere seg før selve valget 

starter. 

 

Årsmøtet velger 

Alternativ 1: Gjeldende styresammensetning 

- Styreleder  1 år 

- styremedlem (hytter og løyper) Ikke på valg  

- styremedlem (turkoordinering) 2 år 

- styremedlem (økonomi) 2 år 

- varamedlem                                                                                1 år 

- to revisorer                                                                                1 år 

-  valgkomite 2-3 medlemmer 

 

I tillegg kommer: 

- leder for: 

* hyttetilsyn Trollsvann 

* hyttetilsyn Hoggerstua 

* hyttetilsyn Hannevoldhytta 

* hyttetilsyn Darrebu 

* hyttetilsyn Styggemann 

* hyttetilsyn Tjønneberg 

* turstikomitè Trollsvann-Merkedammen (tidligere Løyper Andebu) 

* turstikomiè Andebu 

* løypekomité Skrim 

* kulturstier Slagen 

* komite for Turpass 

   1 år 

Alternativ 2: Styresammensetningen etter en evt endring av vedtektene 

- Styreleder   1 år 

- 1. styremedlem   2 år  

- 2. styremedlem    2 år 

- 3. styremedlem    1 år 

- 4. styremedlem   1 år 

- Representant for DNT ung    1 år 

- Varamedlem                                                                                                          1 år 

- To revisorer   1 år 

Her blir det kun orientering om leder i turgrupper, hyttetilsyn og sti- og løypekomiteer. 

 

Daglig leder har ansvar for annonsering og bestilling av lokale og bevertning. 

Hun sørger også for at årsrapport, dagsorden, innkomne forslag som skal behandles og 

valgkomiteens innstilling gjøres kjent 14 dager før møtet. 

Styremedlem med ansvar for økonomi ivaretar presentasjon av regnskap og budsjett. 

Styreleder legger fram årsrapporten og infomerer litt fra handlingsplanens satsningsområder, 

Skrim/Darrebu, Padling og Frivillighetens år, og nevner at det skal utarbeides ny plan i 2023 og 

innspill ønskes 

Jan Petter Bergan stiller som møteleder. 

Det ble gjort en evaluering etter årsmøte i 2019, daglig leder vurdere denne ihht forbedring av 

møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i DNT TO 24.03.2022 gjennomføres etter foreslåtte dagsorden. 

Enstemmig vedtatt 

21/22 ÅRSMELDING 

Godkjenning av årsmelding for 2021.  

Utkast til årsmelding var sendt ut før møtet.  

 

Forslag til vedtak: 
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Saksnr Tema Ansv 

Årsmelding for DNT TO 2021 dat. 17.02.2022 tas til orientering og legges fram for årsmøtet med 

anbefaling om godkjenning.  

 

22/22 NATURVERNUTVALGET  

Høringssvar til planprogrammet til kommuneplanens arealdel 2023 - 2035 for Tønsberg 

kommune. 

Naturvernutvalget har vurdert høringsutkastet til planprogrammet og ba styret høringssvaret som ble 

sendt ut før styremøtet. 

Planprogrammet til selve arealdelen er dokument som sier noe om utviklingen av kommunen. Den 

angir temaer og organisering av disse som er viktig for utviklingen av Tønsberg. 

Naturvernutvalget har også hatt kontakt med FNF (Forum for natur og friluftsliv), som leverer 

konkrete innspill til selve arealplanen. Naturvernutvalget vurderer innspillene til å være fornuftige 

og sammenfallende med DNT sine oppfatninger om å ivareta muligheten for et rikt nær- og 

hverdags friluftsliv for alle. Det anbefales derfor å gi støtte til FNF sine innspill. 

 

Forslag til vedtak. 

DNT TO sender framlagt høringssvar til planprogrammet til kommuneplanens arealdel 2023-2035  

for Tønsberg kommune. Det gis også støtte til FNF sine innspill til arealplanen. 

Godkjent enstemmig 

 

 

23/22 INNKJØP AV KAJAKKHENGER/KAJAKKER 

I DNT TO sitt investeringsbudsjett er det satt opp «oppstart av padlegruppe/tilbud» med utgift  

kr. 345.500,- og inntekter kr. 292.300,-. Kr. 230.000,- er satt av til innkjøp av kajakkhenger med  

kajakker og utstyr.  

Pga lang leveringstid og behov for å ha kajakkene klare til sesongen bes det nå om å få kjøpe inn 

dette før årsmøte har vedtatt budsjettet. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner innkjøp av kajakkhenger med kajakker og utstyr nå. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

24/22 VALGKOMITE 

Det er styrets ansvar å skaffe en valgkomite bestående av tre medlemmer.  

Pr. dd. har vi 3 medlemmer i valgkomiteen, men en av dem går ut i år. 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets medlemmer tar ansvar og finner en person som kan tiltre valgkomiteen etter årsmøte. 

 

 

 

25/22 REFERAT/ORIENTERING - RUNDEN RUNDT BORDET 

A. DNTs LANDSMØTE 2022 

Avholdes i Haugesund 10-11 juni. DNT TO kan stille med 6 representanter. Hvem som skal 

representere foreningen på landsmøte tas opp på styremøte 24.3 eller 21.4. Påmeldingsfrist 

er 1. mai. 

B. GÅ KAMPANJE 

DNT sentralt oppfordrer foreningene til å ta med en stortingspolitiker på tur og informere 

om DNT og vårt tilbud, og frivilligheten.  

Styret foreslår at Jan Petter Bergan og en fra det nye styret kan følge opp dette.  

 

Seniorgruppa v/Jan Otto:   

Arbeidsgruppa har avholdt første møte, hvor leder og nestleder ble valgt (hhv Jan Otto og Wenche 

Petterson). Sesongens første tur går første onsdag i april. 28. juni arrangerer vårtur/busstur til 

gamlebyen i Fredrikstad. 

 

Aktiv v/Nick: 

Styret i Aktiv  har avholdt møte, nytt medlem av styret er Svein Olav Moen, mens Jan Erik 

Johansen gikk ut. Alle turer for 2022 er planlagt og godt i gang. 

Gjennomført to turer (Botnemarka og Fon) med brodder,  og en trugetur til Meheia. 
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Saksnr Tema Ansv 

12-17 deltakere i snitt.  

Skitur til Skrim, Styggemann på søndag. 

Kveldstur neste uke i Revetal. Fortsatt påmelding for å holde oversikt, og kunne ha direkte kontakt 

med de påmeldte. 

 

Ung v/Eivind: 

Martin har gått ut av styret, men han bistår fortsatt litt. Tiri har også gått ut, noen har rykket opp i 

styret, så er nå 5 personer. Oda er valgt til vara.  

Sesongen og turene starter nå. .  

 

Edvar: 

Jobbet med regnskap og budsjett. 

 

Live: 

Hatt møte med Turpasskomiteeen i Horten, hvor det ble satt felles rammer for turene. 

Hunskal inkalle DNT TO komiteen til møte etter 1. mars, men trenger flere frivillige! Til både 

planleggeing og gjennomføring. 

 

 

 

Adm v/Eivind: 

Inngått avtale med Færder kommune om flere turstier/kyststier som DNT TO skal ta ansvar for 

rydding og merking av.  

Samarbeid om Nærturstafetten i anledning Frivillighetens år («gå tur med en du ikke kjenner 

#sammenpåtur). Vi skal stille som turledere, velforeningene legger opp 16 turer. 

Noen aktiviteter med barn/unge på rasteplassen. 

 

 

 Møtet ble avsluttet: 21.11. 

Neste møte: Årsmøte 24. mars med påfølgende styremøte for konstituering   

 

 


