
Referat fra årsmøte i turledergruppa 2020 

 

Når: 21. september 2020 kl 1800 

Hvor: digitalt, via Teams 

Antall frammøtte: 46 frammøtte 

Fra styret: Gerda Grøndahl, Peter Mikosch-Warren, Sverre Tvinnereim, Henriette 

Kampesveen, Jan Gunnar Jakobsen, Monika Kufner, Ragna Hirsch 

Fraværende fra styret:  

Fra valgkomiteen: Bente Hagen og Stig Solberg 

Fraværende fra valgkomiteen: Sigrid Bellamy 

 

--- 

 

Innkalling av årsmøtet med årsberetning ble annonsert i bladet «Turledern» nr 3/20 og 

via e-mail. 

 

Styreleder Gerda Grøndahl ønsket alle frammøte velkommen, og syns det var spesielt gledelig 

med så mange, nye deltakere. Til sammen var de fleste type turledere og grupper representert. 

 

Saker: 

 

Sak 1. Valg av møteleder.  

 Gerda blir valgt som møteleder.  

 

Sak 2. Valg av referent.  

 Referent fra administrasjonen: Claudia von Gostomski  

 Valg av to som underskriver referatet: Stig Solberg og Sigrid Bellamy 

 

Sak 3. Gjennomgang av årsberetning 

Gerda gjennomgikk årsberetning. Vedtatt 

 

Turlederstyret disponerer ikke egen konto eller økonomi. Våre aktiviteter finansieres  

via administrasjonen i DNT Oslo og/eller egenandel fra turledere. Det henvises derfor  

til DNT Oslo sitt regnskap. På grunn av covid-19 har det ikke vært praktisk mulig for  

Turlederstyret å skaffe en oversikt over det begrensete forbruket vi har hatt siden  

forrige årsmøte. 

 

Gerda informerer at det ble gjennomført «Høstens vakreste eventyr» i slutten av  

september med 26 deltakere. Turen gikk til Kobberhaughytta 

 

Sak 4. Valg av nye styrerepresentanter 

 Stig Solberg leste valgkomiteens innstiling til medlemmer av styret og valgkomiteen.  

  

- Styreleder Gerda Grøndahl foreslås gjenvalgt som leder for to år 

- Styremedlem Peter Mikosch-Warren foreslås gjenvalgt for to år 

- Styremedlem Jan Gunnar Jakobsen foreslås gjenvalgt for to år 

- Styremedlem Henriette Kampesveen foreslås gjenvalgt for to år 

- Styremedlem Sverre Tvinnereim er ikke på valg 

- Styremedlem Ragna Hirsch er ikke på valg 

- Styremedlem Monika Kufner er ikke på valg 



 

Nytt medlem av valgkomitéen for tre år: Anne Johansen. 

Valgkomité 2021: Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen.  

 

Valgkomiteen anbefaler derfor følgene sammensetning av det kommende styre: 

Styreleder: Gerda Grøndal 

Styremedlemmer: Peter Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jacobsen, Henriette 

Kampesveen, Sverre Tvinnereim og Ragna Hirsch 

 

Valgkomite 2020:  

Bente Hagen går ut av valgkomitéen 

Stig Solberg ikke på valg 

Nytt medlem i valgkomitéen foreslås Anne Johansen 

 

I vedtekter til turledergruppa DNT Oslo og Omegn står det at valgkomiteen skal tilstrebe å 

sikre mangfold, slik at styrets sammensetning er representativ for bredden av alle foreningens 

aktivitetstilbud. Dette har valgkomiteen tatt hensyn til i sitt arbeid. 

 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling for leder og kandidater er godkjent.  

Den nye styret ser slik ut:  

 

Styreleder Gerda Grøndal (2 år) 

Styremedlem Peter Warren (2 år) 

Styremedlem Monika Kufner (1 år) 

Styremedlem Jan Gunnar Jacobsen (2 år) 

Styremedlem Henriette Kampesveen (2 år) 

Styremedlem Sverre Tvinnereim (1 år) 

Styremedlem Ragna Hirsch (1 år) 

 

Valgkomiteen: Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen. 

 

 

Sak 5 Innkomne forslag 

Kan det bli mulig å bruke noen verdibonger på mat på betjente hytter? (Har tatt opp dette 

spørsmålet tidigere). Trondheim turlag har det, også DNT ung har den muligheten. Skjønner 

at det må bli flere bonger, men det hadde vært bra! 

Mvh Anne-Britt Nilsen 

Gerda: forklarer at de vanlige bonger ikke er direkte utgifter for DNT OO, men med mat 

hadde det vært direkte utgifter. DNT Ung har egne øremerket midler som brukes til disse 

matbongene.  

Konklusjoner: På kommende tidspunkt er det ikke aktuelt å komme med en slik løsning 

 

Gerda takket alle for frammøte 

 

_________________________    ________________________ 

Stig Solberg       Sigrid Bellamy 

Turleder       Turleder 

 

 



21. september 2020 


