
ÅRSMØTEREFERAT 2017 I ASKER TURLAG 4.april 2017 

 

Tilstede:  

Fra sittende styre i Asker Turlag: Gabriel Joachim Lund (leder), Margaret Arentz Gjertsen, Randi 

Larsen, Rune Aasheim, Tonje C. Aaby og Hans Oddvar Augedal. 

Daglig leder av DNT Oslo og omegn: Henning Hoff Wikborg 

Ansatt i DNTOO / Asker Turlag: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Medlemmer av Asker Turlag, ca. 40 personer. 

 

Velkommen til Årsmøtet: Styreleder Gabriel Joachim Lund 

To medlemmer ble valgt til signering av protokoll:  

Tellekorps ble valgt. 

Valgt referent: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Valgt ordstyrer: Terje Olsen 

 

 

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE 2018 

Saksliste for Årsmøtet følger Asker Turlags vedtekter: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 

3. Årsmelding 

4. Regnskap 

5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene 

6. Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret 

7. Valg av leder og styremedlemmer 

8. Valg av valgkomite etter forslag fra styret 

9. Valg av revisor 

 

 

Regnskap:  

Alle de fremmøtte fikk utdelt regnskap for 2016.  

Regnskapet til Asker Turlag er et underregnskap fra DNTOO, der det som blir lagt fram her er det 

Asker Turlag får stilt opp fra regnskapsavdelingen i DNTOO.  

Kasserer Margaret Arentz Gjertsen (MAG) redegjorde for regnskapet 2016. 

Kasserer MAG sammenligner budsjett 2016 og avvik 2016, etter et ønske fra tidligere års årsmøter. 



Det ble redegjort for utgifter i 2016.  

Lønnsutgiftene til nevnte 20% stilling for å bistå styret i AT ligger under diverse.  

Ingen kommentarer til regnskap for 2016, godkjennes. 

Gjennomgang budsjett for 2017.  

Budsjettet stemmes det ikke over, bare til informasjon. 

 

Det er ikke kommet forslag til endringer av Asker Turlags vedtekter. 

 

 

 

 

 

 

 

Valg av nytt styre. 

Ingen fra valgkomiteen var tilstede. Styreleder redegjorde for valgkomiteens innstilling til 

styremedlemmer. 3 styremedlemmer er på valg, og 3 styremedlemmer er ikke på valg. 

Styreleder fremmet et motforslag om at Randi Larsen velges som vara, og Margaret Arentz Gjertsen 

velges for to nye år da styret har behov for en som ivaretar økonomien.  

 

Valgkomiteens innstilling:  

Randi Larsen  

Grete Hjermstad  

Hans Petter Skagen 

Turid Snuggerud. 

 

Styrets forslag: 

Margaret A. Gjertsen innstilles på gjenvalg 

Randi Larsen innstilles som vara i ett år.  

 

               Alle kandidatene, både de på valg og nye kandidater presenterte seg selv med unntak av  

               Turid Snuggerud som ikke var tilstede. 

               

              Det ble noe diskusjon vedrørende om det kan komme forslag til styremedlemmer under 

              selve årsmøtet, eller om forslagene må komme innen en viss frist i forkant av årsmøtet. 

Ordstyrer sa: «i følge vedtektene i AT er det ingen frist på å melde inn forlag til 

styremedlemmer».  

Det vil bli gjort en gjennomgang av Asker Turlags vedtekter før neste års årsmøte. 



 

Det stemmes over valgkomiteens innstilling/forslag: 0 stemmer 

Det stemmes over benkeforslaget: 18 stemmer for benkeforslaget 

 

 

 

 

 

Valg av representanter til valgkomite:  

Styrets forslag er at valgkomiteen består av Tonje C. Aaby og Bjørn Dyhre (leder).  

Etter at styret har konstituerts seg velges det siste medlemmet til komiteen. 

Forslaget klappes inn. 

 

Årsmøtet avsluttes. 

 

Etter Årsmøtet hadde daglig leder av DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, en 

presentasjon om hva som skjer i DNTOO for tiden, planer for 150-års jubileet i 2018 samt 

tanker om DNTs utvikling og framtid i Asker. 

 

Velkommen tilbake til Årsmøte i 2018.  

 

 

 

  


