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Vedr:   Referat fra styremøte nr. 04-16 
Dato:   24. mai 
Tid:   kl. 18.00 – 20.00 
Sted:  DNT Sørs hytte på Tømmerstø  
Tilstede:    Jan Willy Føreland, Nina Gjærum Reinhardt, John Amund Lund, Frank Werner Unsgaard,  

Lena Verdal Vittali, Tom Bredesen (2. vara) og Bjørn Andersen-Steinsland (ref) 
Fraværende:  Arild Syversen 

  

______________________________________________________________________ 
 

REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE:  
Godkjent 

 
   

ORIENTERINGSSAKER: 
  

LM-17 – informasjon om prosessen. 
Styret tar dette til orientering. 
 

 
Høringsuttalelse til vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina reguleringen. 
Høringsuttalelsen til SVR er god og lettlest. Den anbefales for styret for enkel oversikt.  
Høringsuttalelsen til Stavanger TF og SVR sendes til styret.  
 
Vår uttalelse har frist for levering den 2. Juni. Styret anser at en nedlegging av Øyuvsbu gir oss et behov for ny 
hytte på veien til Gaukhei. Dette + tilrettelegging av løypenettets sammenheng med Stavanger TF sitt, tas med 
som krav fra oss.  
 
Styret tar dette til orientering. 
 
 
Møte med grunneiere ift Øyuvsbu-Håheller. 
Møte avholdes den 21.juni. Styreleder og daglig leder stiller.  
 
Styret tar dette til orientering.  
 
 
Tømmerstø – fjerning av brygge etter krav fra kommunen og ny grenseoppgang i sjø.  
Brygga er flyttet fra sundet og ut i fjorden etter pålegg fra kommunen.  
Informasjon om møte med kommunen: Styreleder og daglig leder har vært i møte med kommunen om ny 
leieavtale for hovedhytta på Tømmerstø. Vi får avtale på 30 år med samme betingelser som tidligere, at vi 
vedlikeholder hytta og tomta. De ønsker at hytta blir en tydelig kystled-destinasjon. De informerte også om at 
de nå endelig har fått penger til å bygge en brygge som binder sammen Tømmerstø brygge med brygga til 
friområdet. Kommunen ønsker at vi synliggjør DNT Sør på brygga, og ber oss om å sette opp et bannerflagg. 
Kommunen setter opp avtalen.  
 
Styret tar dette til orientering.  
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Møte med BRG – På initiativ fra Ole Dag Myrstad skal DNT Sør i møte med Helge Reme hvor tema er 
potensiell finansiell støtte fra BRG.  
Adm har hatt et positivt møte med BRG og skal sende konkrete forslag til BRG om støtte. Å involvere de i 
prosjektet på Kvinen er aktuelt. 
BRG etterlysta at DNT har medlemsskapsordning hvor du aktivt må melde deg ut kontra aktivt melde deg inn 
hvert år. Dette undersøker adm med medlemsservice i DNT.  
 
Styret tar dette til orientering.  
 

 
Kyst-orientering fra møte med Lillesand vekst og Lillesand kommune.  
Lillesand Vekst og kommunen inviterer til nytt møte hvor flere aktører involveres. Møtet er foreløpig satt til 6. 
Juni.  
 
Styret tar dette til orientering.  
 
 
Nyhetsbrev- vi har valgt Mailchimp som leverandør av nyhetsbrev. 
 
Styret tar dette til orientering.  
 

 
Butikk – det orienteres om planer for økt trafikk til butikken. 
Styret ble informert om adm planer for dette og er enig i fremgangsmåten. 
 
Styret tar dette til orientering.  
 
 
Hyttebooking, informasjon om prosessen. 
 
Styret tar dette til orientering.  
 

 
  

DISKUSJONSSAKER 
  

Landsmøte 2016.  
Regionalt møte – DNT Sør foreslår følgende tema til møte:  

 Kyst: DNT langs kysten og samarbeid med andre aktører – hvordan gjøres dette i praksis. Hvordan få 
leden til å fungere? Erfaringer og tanker om vei videre.  

 

 Tilrettelegging i nærmiljø - best practise.   
 

DNT forum - deltakelse ved parallelle sesjoner:  
1145-1245: 
Fjellsport som strategisk satsingsområde i DNT – John Amund 
DNTs kommunikasjon fra familieåret til 150-årsjubileet – Frank Werner og Nina 
Tilrettelegging i nærmiljøet – Lena 
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1345-1445: 
Samhandling i DNT – Jan Willy, Nina, Frank Werner og Bjørn  
DNT satser på ungdom – Lena 
Grønn infrastruktur – John Amund 
 
 
Gratispassasjerer på hyttene.  
Administrasjonen er engasjert i denne saken ved Mie, og deltar med eventuelle innspill på landsmøtet. 
Kommentarer om mulige tiltak:  
-avtaler med lokale velforeninger om fastpris som gir hytteeiere tilgang til dagsbesøk. Adm sjekker hvilke 
gjeldende avtaler vi har i dag.  
-Betaling for dagsbesøk gjøres i liten grad og oppleves negativt dersom vandrer kun er innom for en titt eller å 
spise egen matpakke. Vurdere frivillig betaling av dagsbesøk. Oppfordre dagsturister til å betale det de syns 
det er verdt avhengig av bruk.   

 
 
Arbeidsreglement for DNT Sør. 
Daglig leder utformer et forslag til arbeidsreglement i samråd med Lena fra styret. Dette foreslås ved senere 
styremøte.  
 

 
BESLUTNINGSSAKER:  

 
06/16 Vedtak om videre fremdrift i ”prosjekt Kvinen” 

  
Styrevedtak:  
Arktitekt Sør, ved Geir Andersen velges som ansvarlig søker. Administrasjonen involverer 
arkitekt/interiørarkitekt vedrørende konseptuell hytteopplevelse basert på styrets innspill. 

 
 
07/16 Forslag til vedtak om samarbeid med involverte parter vedr ”prosjekt Kvinen”. 

 
Styrevedtak:  
Nødvendige parter kontaktes og inviteres til samarbeid vedrørende ”prosjekt Kvinen” snarest mulig.   
  
Vi forsøker å få til en samling med Flekkefjord turistforening (FOT) på Landsmøte. Jan Willy kontakter og 
forbereder de i forkant. Deretter tar vi møter med de andre aktørene i fellesskap med FOT.  

 
 
 
08/16 Vedtak - økonomi -rapportering  

  
 

Styrevedtak: 
Styret godkjenner økonomirapport for 1. Tertial 2016.  
 
Styret ønsker for framtiden å kunne sammenligne rapportertingstall med et periodisert budsjett.  
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EVENTUELTSAKER:  
 
Oppsummering strategisamlingen. 
Styret fikk referat fra strategisamlingen. Dette sendes også pr e-post. Vedtaket i dette referatet er godkjent.  
 
Traveljen – hva gjør vi?  
DNT Sør har fra Agder havrafting fått tilbud om å overta en robåt (travelje) uten vederlag.  
Administrasjonen er positive gitt at vi har en klar plan for plassering av båten og vedlikehold av den, dessuten 
en avklaring om Agder havrafting ønsker gjenytelser. Daglig leder presenterer planer og avklaring i et senere 
styremøte.  
 
 
Neste styremøte:  
Onsdag 24.8.2016 
Sted: DNT Sør, Gyldenløvesgate 2b 
Klokka: 18-20 
 
 

 
  

 
 
 

Ref: Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder      
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