
DNT Fjellsport Arendal

REFERAT FRA ÅRSMØTE 11. JANUAR 2008

1. Åpning
Årsmøtet ble holdt på Sjøloftet i Arendal den 11. januar.
15 medlemmer pluss leder av AOT ble ønsket velkommen av DNT Fjellsport Arendal (Fjellsportgruppa) 
sin leder Rune Solhøi, som også presenterte kveldens program og det sittende styret.

2. Godkjenning av innkalling
Innkalling til årsmøte ble sendt som e-post til alle medlemmene i god tid, samt annonsert på 
Fjellsportgruppa sin hjemmeside. 
Det ble stilt spørsmål om innkalling til årsmøte og medlemsmøter i Fjellsportgruppa også burde 
annonseres på AOT sin hjemmeside. Webansvarlig i Fjellsportgruppa informerte om at dette skal være
vanlig praksis, men ved en glipp ble ikke innkallingen til årsmøtet lagt ut på AOT sin hjemmeside denne
gangen.

3. Valg av dirigent og referent
Rune Solhøi ble valgt som møtets dirigent, og Frode Gorseth ble valgt som referent.

4. Årsmeldinger
Årsmeldingen ble lest opp av leder Rune Solhøi, og ifm gjennomgangen av fjorårets turer ble også det 
nye Tustelauget presentert.
Det var ingen kommentar til årsmeldingen.

5. Regnskap  
Leder Rune Solhøi gjennomgikk fjorårets regnskap, som viste et overskudd på kr 2.531,-

Overskuddet er overført til AOT.
Regnskapet er basert på gjennomføring av:

 11 turer (9 ordinære, pluss 2 arrangert av Tustelauget)
 1 kurs (inneklatring)
 2 medlemsmøter
 6 klatrekvelder (hvorav to ble avlyst)
 Fest for medlemmene.



7. Budsjett
Styret har satt opp følgende budsjett for 2008:

 10 turer
 Støtte til kurs: Kr 1.500,-
 Støtte til deltagelse på årsmøte i DNT Fjellsport sentralt: Kr. 1.500,-
 Diverse utgifter: Kr 2.000,-

8. Valg
Rune Solhøi trakk seg som leder etter tre år i vervet.
Siv-Lene Gangenes Skar ble valgt som ny leder, og Einar Lieng ble valg som nytt styremedlem.
Jostein Aalvik, Frode Gorseth, og Dagfinn Hjemås ble gjenvalgt som styremedlemmer.
Rune Solhøi ble valgt til å utgjøre valgkoiteen i 2008.
Alle ble valgt ved akklamasjon. Det kom ingen benkeforslag.

Styre 2008:
Leder: Siv-Lene Gangenes Skar
Sekretær: Jostein Aalvik
Medlemmer: Frode Gorseth

Dagfinn Hjemås
Einar Lieng

9. Turprogram 2008
Styret har satt opp 10 turer på årets turprogram. Disse er:

 Skitur Tjørnbrotbu 19.-20. januar
 Skitur Ljosland-Lakkenstua-Gaukhei 15.-17. februar
 Skitur Stavskar-Bossbu-Kringlevann 7.-9. mars
 Skitur Haukeliseter-Hellevassbu 25.-27. April
 Kajakktur 30. mai - 1. Juni
 Klatretur til Nissedal 28.-29. Juni
 BaseCamp 2008 – Jotunheimen 13.-17. August
 Ryfylketur 5.-7. September
 Hovden-Tjørnbrotbu-Berdalen 10.-12. oktober
 Ut i det blå 2. november

10. Bevertning og vsining av lysbilder
Møtet ble avsluttet med pizza og visning av lysbilder fra Geir Køiens turer til Elbrus og Aconcagua.

Januar 2008, Frode Gorseth, ref.


