
Referat fra styremøtet i turlederstyret 6. mai 2020 

 

Møtet innkalt av:  Gerda Grøndahl 

Referent:   Ragna Hirsch 

Tilstede:  Gerda Grøndahl, Jan Gunnar Jakobsen, Sverre Tvinnereim, Monika 

Kufner, Wolfgang Leister, Henriette Kampesveen, Claudia von 

Gostomski og Ragna Hirsch 

Fraværende:  Peter Mikosch-Warren 

 

Sak 10/20  Referat fra styremøtet 10. mars 2020 

   Referatet godkjent uten kommentarer. 

 

Turledermøter Det ble diskutert ulike muligheter for å gjennomføre turledermøter før 

sommeren; digitalt, og evt. med få deltagere fysisk og resten digitalt. 

Etter å ha avveid fordeler og ulemper ble det konkludert med å 

avvente inntil situasjonen mht coronaepedemien er mere avklart. 

  Konklusjon: Avventer, men ikke turledermøte før sommeren. Claudia 

informerer i e-post til alle turledere. Gerda sender utkast til tekst til e-

posten til Claudia. 

 I samme e-post (jf. saker senere i referatet) skal det også informeres 

om at:  

- turlederhelgen er avlyst, men styret kommer tilbake dersom et 

dagsopplegg kan være aktuelt (samme helg, 19. eller 20. 

september) 

- årsmøtet gjennomføres digitalt mandag 21. september kl. 18.00 

- Vårens vakreste er avlyst 

- Turleder`n vil komme som nettutgave fremover 

- Alle som skal lede turer (alle typer) må ha gjennomført e-

læringskursene på Motimate. Om kursene er gjennomført (fremgår 

på Motimate) vil bli sjekket, og turleder vil ikke få anledning til å 

være ansvarlig for turen hvis ikke kursene er gjennomført. 

 

Sak 4/20 Vedtektsendringer vedr. bistand i klagesaker på turleder 

Monika og Sverre hadde skrevet utkast til kjøreregler for et 

prøveopplegg som skal vare i ett år. Deretter evalueres opplegget, og 

det vurderes om vedtektene skal endres. Kjørereglene ble bifalt i sitt 

innhold. 



Konklusjon: Styremedlemmene sender innspill til teksten. Monika og 

Sverre utarbeider endelig tekst og sender til Gerda som sender til 

administrasjonen i DNT Oslo og Omegn for godkjenning. Etterpå 

sender Administrasjonen informasjon til alle turlederne om dette 

opplegget. 

 

Turlederhelg 2020 Muligheter for gjennomføring ble diskutert, herunder hvordan en 

forsvarlig gjennomføring kan bli oppfattet av omverdenen som ikke har 

kunnskap om forsvarligheten i opplegget. Transport og økonomi talte 

også imot en gjennomføring. Muligheten for en dagssamling diskutert. 

 Konklusjon: Turlederhelg 2020 avlyst i opprinnelig form. Det holdes 

åpent for eventuell dagssamling dersom dette vurderes som forsvarlig 

ut ifra situasjonen i samfunnet og retningslinjene for smittevern som 

gjelder på det aktuelle tidspunktet. Claudia informerer i e-post til alle 

turlederne. 

 

Årsmøte 2020 Enighet om at dette gjennomføres digitalt på en ukedag etter den 

helgen det skulle vært turlederhelg. 21. september kl. 18.00 ble 

besluttet. 

 Konklusjon: Claudia informerer i e-post til alle turlederne og kontakter 

valgkomiteen. 

 

 Sak 10/20 vedr. spørreundersøkelse om turlederstyret 

 Spørreskjemaet for styreevaluering, som Claudia hadde sendt som 

eksempel for eventuell bruk for turlederstyret, ble diskutert. Vi var 

enige om at spørsmålene kan benyttes i styrets interne arbeid med å 

gjøre en best mulig jobb, men at åpenhet og endringsvilje, i 

samhandling med turlederne, er den måten styret ønsker å utføre sitt 

styrearbeid. 

 Konklusjon: Vi utarbeider ikke et spørreskjema for anonym 

tilbakemelding om turlederstyrets arbeid m.m. Styret setter av tid på 

et styremøte til en gjennomgang av spørreskjemaet med 

egenevaluering av styrets arbeid. 

 

Turleder`n på nett Enighet om at utgaven av Turleder`n på nett fungerte veldig bra. Stor 

applaus til Wolfgang som hadde jobbet mye med dette.  

 Konklusjon: Redaksjonskomiteen fortsetter med sitt arbeid med å utgi 

Turleder`n som nettutgave. Claudia informerer om dette i e-posten til 

turlederne. 



Nettkurs i forbindelse med coronaepedemien 

 Enighet om at alle som skal lede turer må ha gjennomført kursene. 

Konsekvensen av ikke å ha gjennomført kursene vil være at man ikke 

får lede tur(er). 

 Konklusjon: Alle må gjennomføre kursene for å kunne lede turer. 

Claudia informerer i e-posten til alle turlederne.  

 

Eventuelt: 1. Er det behov for å gjennomføre turlederkurs i 2020? 

 Det har vært gjennomført mange, og gode kurs de siste årene. Pr. nå er 

det derfor ikke stort behov for nye turledere. Styret var enige om at 

turlederkurs ikke gjennomføres i 2020. 

 Konklusjon: Claudia informerer deltagere og instruktører om at det 

ikke blir turlederkurs i 2020. Tydelig informasjon om hvorfor det ikke 

vil bli gjennomført kurs.   

  

 2. «Smittefritt» GPS-kurs 

 Wolfgang informerte om at han og Gunnar arbeider med et 

kurskonsept der deltagerene ikke er fysisk samlet. Inne- og utedel, 

begge deler digitalt. 

 

 3. Vårens vakreste 

 Styret var enige om at dette ville bli vanskelig å gjennomføre. 

 Konklusjon: Claudia informerer i e-posten til turlederne om at Vårens 

vakreste er avlyst. 

 

 4. Styremøtet 25. juni 2020 på Fuglemyrhytta 

 Styret var enige om at dette avlyses. 

 

 5. Neste styremøte 

 Teamsmøte 17. juni 2020 kl. 18.00. 


