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REFERAT FRA STYREMØTE 09/21 – TORSDAG 16. DESEMBER 17.30  

Sted: Teamsmøte 

 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche, styreleder og møteleder 

Helga Daler – nestleder  

Edvar Ståle Otterstrøm 

Michelle Vermelid, Barnas Turlag 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg 

Nick Bull, Aktiv 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa 

Christian Thaulow 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

Eivind Kjølsrød 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Live H. Pedersen 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa 

 

 

Saksnr Tema Ansv 

76/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

 

77/21 EVENTUELT 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

78/21 REFERAT FRA STYREMØTE 08/21 – torsdag 18. november 2021 

Referatet var sendt ut med sakslisten.  

Ingen merknader til referatet som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

79/21 REGNSKAPSRAPPORT 5. TERMIN 

Regnskapsrapport 5. termin, resultatregnskap pr. 31. oktober og kommentarer fra økonomiansvarlig 

var sendt ut med saklisten. 

Styret tok en gjennomgang av rapporten og regnskapet. 

 

Generelt: 2021 har vært preget av pandemien.    

Samlede inntekter hittil i år er kr 3,9 mill. Totale kostnader avspeiler redusert aktivitet og er på kr 

2,7 mill.  Overskuddet hittil i 2021 er på kr 1,2 mill.  Isolert for siste periode (sept-okt) er 

underskuddet på kr 0,3 mill.  Det forventes underskudd også for inneværende periode (nov-des), 

som normalt preges av kostnader, mens det vesentlige av våre inntekter kommer tidligere på året. 

Konklusjon: God økonomi, men dessverre redusert aktivitet. I den grad det er mulig bør vi styrke 

våre anlegg og tilbud, slik at DNT TO kan tilby medlemmene et bedret og utvidet tilbud når 

situasjonen normaliseres. 

 

Revisor, Torunn Ouff Olsen, har startet sin revisjon og sett på bilag fra jan-okt, orientering fra 

henne var sendt ut med sakslisten.  

 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

80/21 BUDSJETT FOR STYRET og ADMINISTRASJONEN 

Budsjettutkast for styret, administrasjonen og to-årig engasjement var sendt ut med sakslisten. 

Totalbudsjettet for foreningen behandles på styremøtet i januar. Forslagene er åpne for endringer og 

innspill fra styret fram til endelig vedtak.  

Styrets budsjett tar utgangspunkt i et normalår, uten covid-19 tilpassing. 

 

Styreleder kom med ønske om et høyere beløp på markedsføringsposten som er satt under styret, 

evt. føre det som et eget investeringsbudsjett, og han sender inn forslag på dette til kontoret. 
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Saksnr Tema Ansv 

Frivillighetsåret settes opp i et investeringsbudsjett.  

Mats Kneppen sitt to-årige engasjement er foreløpig ført som eget investeringsbudsjett i 2022.   

Ellers var det ingen innspill på budsjettene som ble lagt frem. 

 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

81/21 KYSTSATSING - PADLEGRUPPE 

Saksgrunnlag og budsjett vedr padlegruppe var sendt ut med sakslisten.  

Svein Olsen har laget et forslag til opprettelse/oppstart av en padlegruppe, og kommet med ønske 

om at det opprettes en egen turgruppe på lik linje som våre andre turgrupper (BT, Ung, …).  

Hovedargumentene for opprettelse av en egen gruppe er mer publisitet, større fokus på tilbudet, og  

at dette kan bli en gruppe med mye aktivitet og høye kostnader/inntekter, hvor også evt. tilskudd må 

rapporteres.  

Gruppens budsjett føres som et investeringsbudsjett i 2022 da det er ekstra store utgifter til oppstart  

og innkjøp av utstyr, og gjennomføring av startkurs.   

 

Styret var imponert over innsatsen og planene til Svein, det er grundig gjennombehandlet og 

spennende, og inntekter og utgifter henger sammen. Det passer godt inn i foreningens kystsatsing.  

Det er tett samarbeid med Havpadlerne (ingen konkurranse), og Padlegruppa tilpasser våre 

deltakeravgifter ihht deres, med rabatt for DNT medlemmer. Svein har skaffet flere ressurser til å 

holde kurs, og det er flere som ønsker å bidra.. 

Aktiv støtter at Padlegruppa opprettes som egen gruppe, utenfor Aktiv.  

Det ble stilt spørsmål ved at dette skal legges inn på et eget domene, og ikke et DNT domene. 

Grunnen er mye bedre muligheter til å markedsføre tilbudet vidt ut til folk utenom DNT, domenene 

er basert på Wordpress som er verdensomspennende og kjent, og som Svein har gode erfaringer 

med.  

Det er uproblematisk for andre å overta driften av det om Svein ikke kan fortsette, og 

administrasjonen skal involveres i driften, og lære systemet.  

Styret ble enige i å bruke dette systemet nå, og så vurdere om det etter hvert kan implementeres i 

DNT systemet.  

 

Forslag til vedtak: 

Det opprettes en egen gruppe i DNT TO:  «DNT Padlegruppe Tønsberg og Omegn».  

I 2022 føres budsjettet for padlegruppa som et investeringsprosjekt. 

Eierrettighetene (og kostnadene) til domenene knyttet til padlegruppa settes på DNT TO. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

82/21 VEIVALG 2019-2023 / HANDLINGSPLAN  

Etter forrige styremøte ble avholdt har ESO, LHP og Eivind hatt et møte og revidert mer på 

handlingsplanen.  

Forslag til handlingsplan for 2022 var sendt ut med sakslisten.     

Mål og delmål er uendret, mens oppgaver i DNT TO endres for å oppnå målene. 

 

Handlingsplanen oppfattes som lite konkret av flere i styret, og det er ønskelig at det lages en mer 

konkret og detaljert oversikt over oppgaver som skal gjøres, prioritert på 2022 og 2023. 

Noen oppgaver er kontinuerlige og vanlig drift, men de kan spisses og kobles opp mot konkrete 

tiltak som skal utføres. 

Innspill fra våre frivillige skal tas med i planen. 

Ansvaret for de ulike oppgavene må også fordeles. 

 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonen får i oppgave å fordele hovedansvar for de ulike oppgavene i handlingsplanen.   

Administrasjonen innhenter og tar med konkrete forslag fra styrets medlemmer, ledere av grupper, 

komiteer, tilsyn og andre utvalg inn i planen. 

I samarbeid med AU utarbeider administrasjonen et forslag til neste styremøte.  

Vedtatt enstemmig 
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Saksnr Tema Ansv 

83/21 NYE INVESTERINGER – VEDTEKTER § 6 pkt 3 – 

Ref sak 74/24 – underpunkt til vedtaket. 

«Styret ber økonomiansvarlig Edvar Ståle Otterstrøm og daglig leder Anne-Lene Stulen legge fram 

en sak på neste styremøte med forslag til klargjøring av hva som menes med «nye investeringer» i 

§6 pkt 3 i vedtektene». 

 

Økonomiansvarlig hadde gjort en vurdering av punktet «nye investeringer» og hans skriv var sendt 

ut med sakslisten.  

 

Flere av styrets medlemmer mente at forslaget fra økonomiansvarlig om at hele vårt 

investeringsbudsjett må vedtas av årsmøte, vil gi lite handlingsrom for styret, og redusere 

mulighetene til en godt og jevn drift. 

Med dagens praksis om å ha et driftsbudsjett som balanserer i null, blir mange prosjekter, både 

større investeringer og mindre tiltak/prosjekt ført inn på investeringsbudsjettet. 

Årsmøte kjenner for lite til driften i foreningen til å kunne vurdere et slikt investeringsbudsjett. 

Det blir tungvint om vi skal ha et ha et ekstra årsmøte hver gang det endres noe på investeringene. 

Styret ønsket mer tid til å vurdere dette og bla.se hvordan andre foreninger gjør det. 

 

Forslag til vedtak: 

Skriv og informasjon fra økonomiansvarlig tas til orientering. 

AU får i oppgave å utrede dette grundigere, og legge frem nytt forslag til behandling på styremøte i 

februar. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

84/21 A) OPPRETTELSE AV NYE GRUPPER OG KOMITEER  

Det har kommet inn ønske om å opprette to nye turgrupper og to nye turstikomiteer: 

 

1) DNT Padlegruppe Tønsberg og Omegn 

2) DNT 26-45 år Tønsberg og Omegn  

3) Turstikomite Andebu 

4) Turstikomite Færder 

 

Forslag til vedtak: 

Styret støtter opprettelsen av to nye turgrupper og to nye komiteer. Disse vil fungere på samme måte 

som våre andre grupper og komiteer.  

Vedtatt enstemmig 

 

B) VEDTEKTER 

Opprettelsen av turgruppene får innvirkning på teksten §4 punkt d. i Vedtektene: «Hver av de fem 

turgruppene (Barnas Turlag, DNT ung Tønsberg, Fjellsport, Aktiv, Seniorgruppa) velger et 

styremedlem for ett år. Gruppene velger også hver sin vararepresentant som møter ved forfall.» 

DNT TO har allerede et stort styre hvor alle dagens grupper er representert. Fra 2022 blir det da to 

nye grupper. Ingen av turstikomiteene eller hyttetilsynene er representert direkte i dagens styre, kun 

gjennom en kontaktperson. 

Styret ønsker at styrets sammensetning og antall styremedlemmer vurderes, og det må også vurderes 

hvordan alle våre grupper, komiteer og tilsyn best representeres uten at styret blir for stort.  

 

Forslag til vedtak: 

AU og Christian Thaulow vurderer Vedtektene §4 ang opprettelsen av flere turgrupper og styrets 

sammensetning og antall styremedlemmer. Det legges frem forslag på styremøte i februar. 

Vedtatt enstemmig  

 

 

85/21 FRIVILLIGHETENS ÅR 

2022 er dedikert til de frivillige, og administrasjonen har allerede flere planer for året. 

Bl.a. Vår dag arrangement 22. mai, vårfest for alle frivillige, samlinger for nye/mulige frivillige i 

februar og samling for turledere. 

I tillegg er DNT TO involvert i DNTs prosjekt «På tur med en du ikke kjenner» / Nærturstafetten. 
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Saksnr Tema Ansv 

Eivind har inngått et samarbeid med Færder kommune og velforening på Torød om gjennomføring 

av opptil 10 turer før sommer og 10 etter, søndagsturer. Målet er å få folk ut, vi stiller med turledere 

(her trengs det flere). Det er sendt søknad til Færder kommune på dette.  

I løpet av 2022 skal Frivilligsystemet tas i bruk. 

Styret foreslo i tillegg å utfordre gruppene om å sette i gang noe eget i deres grupper.  

 

Forslag til vedtak 

Tas til orientering 

 

86/21 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. 

 

 

87/21 REFERAT/ORIENTERING - RUNDEN RUNDT BORDET 

Admin:  

Kullossaken på Trollsvannstua: Eivind refererte:  

• DNT TO har sendt forslaga til brann og helse, flytte aggregat, rør over tak og brannisolere 

aggregatkassa. Akseptert, bare å starte arbeidet og deretter godkjennes av 

brannvesenet/kommuneoverlegen etter at nytt tilsyn er gjennomført.  

 

Arvid Brekke har trukket seg som leder i Løyper Andebu.  

• Det gis beskjed til valgkomiteen om å finne en ny som velges på årsmøte i mars. 

 

Møte med løyper Andebu 8.12: Eivind refererte fra møtet: 

• Hans Gunnar Skorge vil fungere som kontaktperson fram ny leder blir valgt. 

• Hans Gunnar Skorge og Per Barhaughøgda koordinerer løypekjøringen i vinter. 

• Hovedløype Merkedammen – Hoggerstua – Trollsvann prepareres med snøscooter i 2022. 

• Komiteen mener at det er nødvendig med alle tre maskiner for å kunne gjøre det. 

• Komiteen ble informert om at DNT TO har signert på et bærekraftsløfte som bl.a. innebærer 

at bruk av fossilt drivstoff skal fases ut innen 2030. 

• Antall brukere av skiløypene fra Trollsvann registreres, og etter årets sesong gjøres det en 

vurdering om bruken står i forhold til brukte ressurser. 

• Nytt navn: Sti- og løypekomite Trollsvann-Merkedammen 

 

Turstier Færder (kyststi/Torød): 

• Færder kommune har spurt DNT TO om å overta «skjøtsel/skilting/vedlikehold» av 5 

kyststier i Færder og noen turstier på Torød 

• Adm. er positiv til dette og har startet arbeidet med å rekruttere dugnadere 

 

Adm har hatt møte med Morten Riiser, leder DV Sentrum/Tønsberg kommunale Eiendom: 

• Leieavtalen blir forlenget, ingen utvidelse av kontorlokalet, alle kan parkere på plassen ved 

container (bak kjetting), må avtale med Tbg drift vedr vannkran og utebenk. 

 

Edvar: 

Jobbet med ulike saker til styremøte. Mats har levert gode resultater.  

 

Nick: 

Trugetur i dag avlyst korona. 

Første tur 2022 er 9.1. trugetur – håper på snø. 

Planlegging og turprogram – 47 turer i 2022 helger/dag/kveld/flere dagers. 

 

Michelle: 

Utemiddag i Andebu på ettermiddagene, varierende oppmøte. 

Sem og Nøtterøy BT har engasjerte folk. 
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Saksnr Tema Ansv 

Martin: 

Budsjettarbeid 

Helga: 

DNT Vestfold har overtatt driften av FTU, leiet inn Thore Borg som prosjektansvarlig. DNT TO må 

rekruttere deltakere herfra.  

 

Niels: 

DNT TO har trukket seg ut av samarbeide med Færder Folkehøyskole. 

 

 Møtet ble avsluttet: ca kl. 20.00 

Neste møte: Torsdag 20. januar   

 

 


