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REFERAT FRA STYREMØTE 08/20 – TORSDAG 5. NOVEMBER KL. 17.30 

 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

- Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  

 

EVENTUELT 

- Det var ingen saker under eventuelt 

 

Saksnr Tema Ansv 

49/20 MEDLEMSBLAD 

På forrige styremøte ble det lagt frem forslag om å inngå samarbeid om produksjon av 

medlemsblad, årsmelding og infoflyer med reklamebyrået, Bro Reklame. 

Styrets medlemmer ønsket litt mer info før vedtak, og dette ble sendt ut med fire dagers frist for 

tilbakemelding. På bakgrunn av oppgitt info støttet styrets medlemmer forslaget, og forslaget ble 

vedtatt på mail 14. september 2020. 

Produksjon av årsmelding og infoflyer tas opp på et senere styremøte. 

Forslag til vedtak: 

Tønsberg og Omegn Turistforening inngår samarbeid med Bro Reklame om produksjon av vårt 

medlemsblad, vedtatt 14.9.20. 

Vedtatt enstemmig 

 

 
 

50/20 REFERAT FRA STYREMØTET 07/20 – torsdag 10. september 2020 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Ingen merknader til referat som ble 

vedtatt enstemmig 

 

 

51/20 REGNSKAPSRAPPORT 4. TERMIN 

Regnskapsrapport 4. termin, resultatregnskap pr. 31. august og økonomiansvarliges vurdering av 

regnskapet var sendt ut med sakslisten.  

Økonomiske hovedtrekk: 

- svært positiv og stabil økonomi 

- resultatet viser et stort overskudd, som vil reduseres ut året 

- god og styrket likviditet 

Økonomiansvarlig og daglig leder hadde møte med revisorene 3.11., følgende kommentarer derfra: 
1. Endre betalingskontrollen til «4 øyners» godkjenning av utbetalinger 

2. Vurdere nytt regnskapssystem, DNTs økonomiringen, fra 2022 

3. Bankavstemminger utføres av Vetan (regnskapskontoret) 2. hver måned 

4. Øke avsetningskattetrekk nå når Mads er ansatt 

5. Budsjett 2021 igangsatt prosessen  

6. Revisjon 2020 revisorene starter revisjon fra 5.termin nå 

 
 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Helga Daler (HD) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Nina Skovly (NS)  

Michelle Vermelid, Barnas Turlag (MV) 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (TV) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Nick Bull, Aktiv (NB) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen (ALS) 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Edvar Ståle Otterstrøm 

(ESO) 

Lorents Gran (LG) 
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Forslag til vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til orientering. 

Vedtatt enstemmig 

 

52/20 ÅRSMELDING - NYTT NAVN PÅ MEDLEMSBLAD 

1) Årsmelding 

Det er ønskelig å fornye utseende og innhold på foreningens årsmelding. 

Bro Reklame tilbyr å ta hele jobben til en pris på ca. kr. 25.000,-. 

I dag bruker daglig leder masse tid på årsmeldingen, men har ikke ressurser/kompetanse til å utvikle 

den til nytt design. Dagens pris for trykking er ca. kr. 6.000,-. 

Forslag til vedtak: 

Bro Reklame får i oppdrag å lage foreningens Årsmelding for 2020, deretter tas en evaluering av 

produktet for evt videre oppdrag. Foreningen skal ha eierskap til utarbeidet malverk.  

Vedtatt enstemmig 

 

2) Nytt navn - I FRILUFT 

Det kom innspill fra redaktør Jan Petter Bergan/redaksjonen på endring av navn på medlemsbladet. 

Argumentene var bl.a.: 

«Fra 2021 vil medlemsbladet TOTn få en helt ny profil og et nytt uttrykk. Om bladet har medlemmer 

som primær målgruppe, vil innholdet totalt sett ha en videre målgruppe, noe vi har forsøkt i de tre 

siste utgaver av bladet. Såkalt internt stoff for medlemmer tones noe ned. Redaksjonen tenker at 

friluftsliv, turer og opplevelser utendørs er av økt interesse for mange, ja, stadig flere. Friluftsliv 

har en sterk helsemessig betydning og har forebyggende effekt. Dermed er friluftsliv og 

tilrettelegging et samfunnsmessig virkemiddel for "det gode liv". 

I FRILUFT tydeliggjør at det meste skjer utendørs, på tur, på stier, under åpen himmel. Tidligere 

navn blir trangt, begrensede og nødvendig å forklare. Mange kan identifisere seg med I FRILUFT.  

I FRILUFT åpner opp for mange og brede informasjoner, alt under "paraplyen" friluftsliv. 

I FRILUFT er så synonymt med turistforeningens ide, metodikk og ansvar i nærsamfunnet  

Begrunnelsen går på følgende:  

- såpass store endringer i innhold og uttrykk at navnet TOTn ikke bør fortsette 

- markering av endring og TOTs evne til å tenke nytt  

- allmenn tilnærming til friluftsliv og bredere oppmerksomhet med mindre vekt på "bare for 

medlemmer" - hvilket kan mobilisere flere  

- sterkere profilering av TOTs rolle og ansvar i distriktet - ja, en sterkere offensiv. Tiden er så 

absolutt riktig i disse dager.  

Styrets medlemmer drøfte forslaget og det kom inn ett par navneforslag til. 

Det var enighet om at det er viktig å få tydelig frem at medlemsbladet er fra Tønsberg og Omegn 

Tf., bl.a. synligere logo og fjerne det gamle emblemet. Og det bør sjekkes med profesjonelle når det 

gjelder oppsettet. 

Styret stemte over de to forslagene som ble lagt frem: 

1) I FRILUFT fikk 6 av 9 stemmer. 

2) Fjord til Fjell fikk 3 av 9 stemmer. 

Navn på medlemsblad endres fra TOTn til I FRILUFT, gjeldende fra første nr. i 2021. 

Vedtatt med 6 av 9 stemmer 

 

 

53/20 TAKK-FOR-HJELPEN MØTE 

På bakgrunn av nye restriksjoner mtp Covid 19 pandemien ønsker ikke AU å avholde Takk-For-

Hjelpen samlingen i år. Det er satt en grense på 50 personer som kan samles på offentlig sted, og det 

vil føre til at mange av våre frivillige som vanligvis blir invitert og deltar på samlingen ikke kan 

inviteres. Da er det bedre å utsette hele samlingen til f.eks. årsmøte i februar.  

Det er også svært vikig at det ikke oppstår smitte på våre arrangementer. 

Forslag til vedtak: 

Pga restriksjoner når det gjelder Covid 19 pandemien velger styret å utsette Takk-For- 

Hjelpen samlingen til Årsmøte i februar. 

Vedtatt enstemmig 
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54/20 ÅRSMØTESAK  

1) Navneendring 

Det foreslås å endre navn på foreningen til DNT Tønsberg og Omegn. 

DNT er merkevaren vår, det som knytter alle DNT foreningene sammen, og som markedsføres  

nasjonalt og overfor sponsorer.  

Medlemmer og mulige nye medlemmer vet hva DNT står for, og ved å endre navn kan det gjøre oss 

mer synlige. 

Det er mange foreninger som har endret navn til DNT de siste årene:  
DNT Drammen og Omegn - DNT Engerdal og Trysil - DNT Finnskogen og Omegn - DNT Gjøvik  

og Omegn - DNT Gudbrandsdalen - DNT Oslo og Omegn - DNT Hadeland - DNT Horten - DNT  

Indre Østfold - DNT Lillehammer og minst 10 flere. 

Forslag til vedtak 

Styret støtter forslaget om å endre navn fra Tønsberg og Omegn Turistforening til  

DNT Tønsberg og Omegn. 

Forslaget legges frem til vedtak på åsmøte i februar. 

Vedtatt enstemmig 

 

2) Vedtektsendring §4 Styret 

Det er ønskelig å ta en gjennomgang av foreningens vedtekter §4 Styret for å vurdere om dette er 

den mest gunstige måten å organisere styret på. 

Vil foreningen være bedre tjent med å ha færre styremedlemmer, og ikke ha faste ansvarsområder 

som nye styremedlemmer må ønske å påta seg? 

Er det en ide å la styret konstituere seg selv etter valget og velge sin egen arbeidsform på bakgrunn 

av de ressurser som er valgt inn i styret? Og hva er motivasjonen/årsaken til at folk ønsker å være 

med i et styre? 

Det kan gjøre det mer interressant å bli med i vårt styre, og åpne opp for å få inn ressurser som har 

den kompetanse som trengs på bakgrunn av strategier og handlingsplaner.  

Forslag til vedtak: 

Daglig leder lager en oversikt over ulike organiseringer som finnes blant DNT foreningene, og 

lager i samarbeid med AU et forslag til §4. Dette sendes til styremedlemmene som melder tilbake 

sine tanker om styresammensetningen og forslaget som er sendt ut. 

Forslag til nye vedtekter tas opp på neste styremøte i desember. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

55/20 VALGKOMITE 

Følgende gjøres for å skaffe medlemmer til valgkomiteen: 

- styremedlemmer som går ut av styret, og som vil egne seg i valgkomiteen, blir spurt om de vil 

verve seg til valgkomiteen 

- arbeidsutvalget tar en gjennomgang av tidligere styremedlemmer og kontakter de som er aktuelle 

- det søkes etter medlemmer til valgkomiteen i vårt medlemsblad og andre sosial media. 

- styremedlemmene tar direkte kontakt med folk som kan være aktuelle og melder til daglig leder 

- medlemmer av valgkomiteen får de samme godene som andre frivillige i TOT 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

56/20 REFERAT/ORIENTERING  - RUNDEN RUNDT BORDET 

- Medlemssstatistikk for 2020. Tønsberg og Omegn tf. har en nedgang på 30 medlemmer i 2020, 

dvs 0,5%. Og ender på totalt 5.892 medlemmer.  

Dette må sies å være et bra resultat sett i forhold til et vanskelig år.  

 

Anne-Lene: 

- Åpne dager:  

Etter å ha vært i kontakt med DNT sentralt og kommuneoverlegen i Tønsberg har vi blitt anbefalt å 

ikke arrangere dette nå. Vi satser isteden på andre typer markedsføring. 

- Markedsføringsgruppe: 

Mats Kneppen blir ansvarlig for å drifte en markedsføringsgruppe, og inviterer snarlig til et møte i 

gruppen. Skal bl.a. ta i bruk nyhetsbrev. 
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Helga: 

- VETE samling Vindfjelltun 16-17 oktober 

I år var DNT Vestfold arrangør av samlingen for styremedlemmer i våre sju turistforeninger. 

Vindfjelltunet var valgt pga koronasituasjonen og det fungerte utmerket. 

Vi var til sammen 27 deltakere og alle foreningene var representert bortsett fra DNT Horten. Fra 

TOT stilte Anne-Lene, Edvar og Helga. Denne type samling er viktig for gjensidig informasjon og 

ikke minst for samarbeid mellom de sju foreningene. Det er laget en god oppsummering fra 

samlingen som kan leses her >> https://vestfold.dnt.no/styreseminar-vindfjell-2020/ 

Jeg håper dere tar dere tid til å lese dette. Rapporten fra gruppearbeidet på lørdag er spesielt viktig:  

• Organisering/samarbeid mellom turistforeningene i det nye fylket 
• Barnas Turlag 

• Aktiviteter, turer mv 

• Løyper og hytter 

 

Det jobbes med ansettelse av ny daglig leder i DNT Vestfold. Kommet inn 124 søknader.  

 

- Landsmøte 24.10.  

Landsmøte ble gjennomført digitalt lørdag 24.10, og fra TOT stilte Helga og Anne-Lene. 

Viktige saker som styret i TOT skal jobbe videre med: 

1) DNT’s Bærekraftstrategi 2021-2030 - høringsfrist 15. januar 

Naturvernutvalget får i oppgave å skrive høring. 

2) Handlingsplan for natur, kulturarv og miljø 2021-2024 

Planen ble vedtatt på landsmøte 24.10.2020.  

Det bør opprettes en egen arbeidsgruppe, evt naturvernutvalget, som utarbeider lokal 

handlingsplan på bakgrunn av bærekraftstrategi og handlingsplan natur, kulturarv og milø. 

3) Handlingsplan kyst 2021-2024 

Det bør opprettes en egen arbeidsgruppe som jobber med en felles handlingsplan på dette, både 

lokalt, og også for hele området fra Aust-Agder Tf. til Holmestrand Tf. 

Daglig leder innkaller interesserte i vår forening til et snarlig møte. 

 

Jan Otto: 

Seniogruppen har gjennomført 17 turer i år, med i snitt 55 deltakere. 

Avslutningsturen og samlingen på Karlsvik gård måtte avlyses pga covid-19. 

 

Svenn: 

Messehallen har blitt renovert med nye ruter, leid inn profesjonell ruteskruer. 

Det satses først og fremst på klatretilbud til barn og unge i messehallen, liten interesse blant voksne. 

Jon Dahl Rasmussen er i dialog med Mats Kneppen for å utvikle et fjellsportmiljø lokalt/i Vestfold, 

og han ønsker å tilby ulike fjellsportkurs neste år. 

 

Martin: 

Pga covid-19 blir helgens turledersamling avlyst. 

Turprogram for 2021 er sendt inn. 

 

Nick: 

Avholdt turledersamling på Heisetra med 15 deltakere. Her ble neste års turprogram lagt, et utvidet 

program med mange turer (30 kveldsturer/7 trugeturer/flere dagers turer) i anledning 10 års 

jubileum. Aktivs turer går som planlagt og følger instruksene for smittevern. 

 

Michelle: 

Trilleturene har startet opp, og media er invitert med. Neste tur er til onsdag. Arbeidet med lokale 

Barnas Turlag har startet. 

 

Live: 

Siste turpass gikk i Horten.  Årets Turpassmøte er avlyst pga covid-19, utmerkelser vil likevel bli 

delt ut på bakgrunn av deltakelse. På Måneskinnsturen var det 40 påmeldt og 98 deltakere.  

 

https://vestfold.dnt.no/styreseminar-vindfjell-2020/
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Niels: 

Skal delta på møtene i markedsføringsgruppen sammen med Mats. 

Har sendt en henvendelse til Forsvarsbygg og Færder kommune vedr interesse for Håøya. 

 

PRESENTASJON AV PLANER TROLLSVANN/TROLLSVANNOMRÅDET - ca 30 min 

Per Hauan (hyttesjef Trollsvann) og Arvid Brekke (løypesjef Andebu) har flere spennende planer 

for Trollsvann og området rundt. De var invitert til styremøte og viste bilder og fortalte om planene. 

Noe som ble godt mottatt av styremedlemmene. 

 

 

 Møtet ble avsluttet: 20.15. 

Neste møte: Torsdag 3. desember 

 

 


