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Årsmelding 2020 
 
Fjellsportgruppa ser seg fornøyd med årets aktiviteter til tross for pandemien som kom over oss 
den 12. mars. Denne har selvfølgelig satt sitt preg på aktivitetene med diverse forholdsregler og 
avlysninger.  
Vi har ikke opplevd noen uønskede hendelser under årets turer og vi håper at den obligatoriske 
risikovurderingen i forkant har vært til hjelp. 
 
1. TURER 
Av 13 planlagte turer/arrangement gikk 8 av disse etter programmet og 3 turer ble avlyst pga. 
pandemien. En planlagt tur til Lindeknuten/Storliheia i februar ble først utsatt og så avlyst grunnet 
dårlig vær så det ble dessverre ikke arrangert noen vinterturer i 2020. 
 
Det ble ikke noen langtur til høyfjellet i 2020 men derimot en flott padlecamp på Lyngør fyr i 
midten av juli, denne i samarbeid med Arendal Kajakklubb (AKK) – svært populært med hele 12 
deltakere. Det bør nevnes at vi har hatt et fint samarbeid med Kajakklubben også i år. 
Turåret 2020 ble avsluttet med førjulstur og pinnekjøtt  på Grunnetjørnsbu i slutten av november, 
da med 9 deltakere. 
 
Vi har registrert 78 deltakere på årets turer mot 111 i 2019 noe som er forståelig. Antall deltakere 
pr. tur har variert mellom 5 og 12 med et gjennomsnitt på rundt 8, samme snitt som i 2019 så det 
bør vi være fornøyd med. 
 
Referater fra noen av turene ligger tilgjengelige på vår hjemmeside https://aat.dntfjellsport.no og 
på vår Facebookside https://www.facebook.com/fjellsportgruppa.  
 
2. ÅRSMØTE 
Årsmøtet ble denne gangen holdt i Sør Amfi den 15. januar 2020. 
17 stemmeberettigede og 2 andre ble ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder Nils Julian 
Krämer som gjennomgikk kveldens saksliste. 
Deretter ble AAT’s kontorleder Dag Fagermyr enstemmig valgt som møteleder. 
 
Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt valg og styret for 2020 fikk følgende 
sammensetning: 
 
Leder:   Nils Julian Krämer (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:  Audun Finstad (gjenvalg) 

Solvor Ek Hayes (gjenvalg) 
Curt Mathisen (ny) 

Valgkomité:  Irina Nilsen (gjenvalg) 
Tine Fauske (ny) 
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Etter avslutning av den formelle delen av årsmøtet takket AAT’s kontorleder Dag Fagermyr for 
invitasjonen og fortalte at AAT setter stor pris på at vi står for aktiviteter som klatring, via ferrata 
osv. Han orienterte så litt om foreningens planlagte aktiviteter i 2020 og nevnte at AAT’s 
medlemsantall pr 31/12/19 var øket til 4395. 
 
Etter at den formelle delen av årsmøtet var avsluttet ble det servert pizza og kake og de frammøtte 
fikk en gjennomgang av turprogrammet for 2020 der de som var satt opp som turkoordinatorer 
orienterte om “sine” turer. Turprogrammet finner du på gruppas hjemmeside 
https://aat.dntfjellsport.no. 
 

3. STYRE/MEDLEMSMØTER 
Gruppa hadde i 2020 ett styre/medlemsmøte med 12 deltakere torsdag 26. november der 
formålet var å få satt sammen et forslag til turprogram for 2021. Mange gode forslag ble lagt fram 
og et bra program satt opp. 
 
4. DUGNADER 
Ingen registrert deltakelse på dugnadsaktiviteter i 2020. 
 
5. KURS/SAMLINGER 
Det ble arrangert et 2 dagers skredkurs med 8 deltakere på Bjørnevasshytta 15. og 16. februar. 
AAT arrangerte turledersamling på Tvedestrand og Åmli videregående skole – avd. Holt (tidligere 
Holt Landbruksskole) den 11. februar der flere av gruppas styremedlemmer deltok. 
 
6. REPRESENTASJON 
Vi har i normale år blitt invitert til årsmøte i DNT Fjellsport på forskjellige steder i landet, i år skulle 
dette møtet bli avviklet i Åndalsnes 26. mars men ble avlyst og i stedet arrangert digitalt på Zoom 
den 1. april så derfor ingen representasjon i 2020. 
 
7. ØKONOMI 
Gruppa disponerer egen bankkonto og i og med at ny betalingsordning for påmelding gjennom 
DNT’s Sherpa system er innført blir denne kontoen bare benyttet i forbindelse med endelig opp-
gjør for lengre turer i regi av gruppa, f.eks. en sommertur. 
Da det i 2020 ikke ble arrangert noen lengre turer har det følgelig ikke vært noen bevegelse på 
gruppas konto, kun en renteinntekt på kr 1,32. 
 
Innestående pr 31. desember 2020 er da kr 768,26. 
 
8. ANNET 
Gruppa er aktiv på sosiale medier, ikke minst på vår Facebookside hvor det meste av informasjon 
om turer og andre aktiviteter finnes og denne siden har nå 1107 følgere. 
Gruppa har også konto på Instagram og der ligger det en del flotte turbilder. Aktiviteten i året som 
gikk har vært litt laber men vi regner med at denne tar seg opp i 2021. Pr 1. februar 21 hadde vi 77 
følgere. De som er interessert i å følge gruppa på sosiale medier kan blant annet melde seg inn her: 
https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/ 

 
 
Februar 2021 
Jostein Aalvik, sekretær  
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