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REFERAT FRA STYREMØTE 06/20 – TORSDAG 13. AUGUST KL. 17.30 

Sted: TOTs lokaler i Nedre Langgate 36 

 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

Inger saker under eventuelt. 

 

Saksnr Tema Ansv 

37/20 FLERE RESSURSER I ADMINISTRASJONEN - sak behandlet på e-post 10. juni 2020.  

Følgende ble vedtatt i sak 11/20 den 13.02.2020: 

TOT engasjerer en person i 80% stilling i to år. 

AU gis fullmakt til å lyse ut stillingen, deretter legges forslag til kanditat(er) frem for styret før 

avgjørelse tas. 

Det kom inn 26 søknader, tre av disse ble tatt inn til intervju. 

Styreleder presenterte AUs forslag for resten av styret på e-post 10. juni, og det ble et flertall for å  

engasjere Mats Kneppen. Økonomiansvarlig etterlyste flere opplysninger vedr. økonomi, og det 

lages et estimert budsjett på kostnader/inntekter.  

Mats Kneppen starter 1. oktober 2020. 

Forslag til vedtak: 

Styret støtter forslaget om å engasjere Mats Kneppen i 80% i to år fra 1. oktober 2020. 

Det lages en ny budsjettoversikt for denne posten, med estimerte utgifter og inntekter. 

Vedtatt enstemmig 

 

38/20 REFERAT FRA STYREMØTET 05/20 – 13.08.2020 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det foretas noen små endringer/justeringer på referatet etter innspill fra styremedlemmene. 

Etter endringene ble referatet  

vedtatt enstemmig 

 
 

39/20 REGNSKAPSRAPPORT 3. TERMIN 

Regnskapsrapport 3. termin og resultatregnskap pr. 30. juni var sendt ut før styremøte.  

Til tross for den koronasituasjonen som har vært, med nedstenging av hytter og tilbud en periode, 

har TOT klart seg bra, og resultatet er positivt. Det viser høyere overskudd enn på samme tid i fjor. 

Inntektene er ganske tilsvarende fjorårets, mens kapitalen er ca kr. 200.000 høyere. 

God likviditet, og gode muligheter til å sette i gang aktiviteter.  

Forslag til vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til orientering. 

Vedtatt enstemmig 

 
 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Helga Daler (HD) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Michelle Vermelid, Barnas Turlag (MV) 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Nick Bull, Aktiv (NB) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Lorents Gran (LG) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen (ALS) 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Nina Skovly (NS)  
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40/20 VALGKOMITE 

Følgende gjøres for å skaffe medlemmer til valgkomiteen: 

- styremedlemmer som går ut av styret, og som vil egne seg i valgkomiteen, blir spurt om de vil 

verve seg til valgkomiteen 

- arbeidsutvalget tar en gjennomgang av tidligere styremedlemmer og kontakter de som er aktuelle 

- det søkes etter medlemmer til valgkomiteen i TOTn v/Jan Petter Bergan og Nina Skovly, på 

facebook, nettside, Frivillig.no og i nyhetsbrev 

- styremedlemmene tar direkte kontakt med folk som kan være aktuelle og melder til daglig leder 

- medlemmer av valgkomiteen får de samme godene som andre frivillige i TOT 

Martin har vært i kontakt med ett par damer som kan være aktuelle til valgkomiteen, han følger opp 

disse videre, og daglig leder følger opp en mann som kan være aktuell til valgkomiteen.  

Når valgkomiteen er fulltallig inviteres de til et styremøte. 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering. 

 

 

41/20 REFERAT/ORIENTERING  

- Medlemssstatistikk pr. 1. juli 2020 - TOT har ett medlem mindre enn på samme tid i fjor. Totalt 

5.562 medlemmer.  

 

- Tønsberg kommune, ved folkehelserådgiver kultur og idrett Camilla Castelan, inviterer til Innova 

folkehelseprosjekt 2020 «hvordan styrke samarbeidet mellom frivillighet, innbygger og kommune» 

17.09. kl. 17.30 - Webinar 

24.09. kl. 17.30 - Innovasjonsarena 

28.09.-02.10. - Verksteder 

Dette er en viktig arena hvor vi som turistforening bør delta. Styremedlemmene oppfordres til å 

melde seg på. Gjerne felles deltakelse fra kontoret. 

 

 

RUNDEN RUNDT BORDET: 

Gruppene og komiteene legger frem sine planer fremover mtp turer og aktiviteter. 

 

Helga: 

VETE-samling (DNT foreningene i Vestfold og Telemark) 16-17 oktober på Vindfjelltun, TOTs 

styremedlemmer oppfordres til å delta. 

DNT Vestfold har jobbet med å søke midler til barn og unge gjennom corona støtte fra VFK. Fått en 

del midler og arrangert flere friluftsskoler.  

Partnerskapsavtalen har vært ute på høring, fått innspill, og jobbes videre med. Den bygger på 

fylkets «Ditt og Mitt Vestfold og Telemark». Det er avtalt møte med fylket 18.8. Viktig å få klarhet 

i hva fylket ønsker av avtaler. 

Tore Blaschek har vært vikar for Mats Kneppen, han slutter når Mats kommer tilbake 15.8. 

Det skal sees litt på organiseringen av DNT Vestfold, i sammenheng med VETE-samarbeidet, og 

det jobbes mot ny modell.  

Jan Otto: 

Starter opp onsdagsturene 19.8.  

Avsluttet vårsesongen den 1. juli på Trollsvann, med gryterett. Ca 50 deltakere.  

Svenn: 

Avholdt møte i fjellsportgruppen. De starter opp igjen onsdagsklatringen. Det er utfordringer knyttet 

til utstyret, må ha 3 dagers karantene på det.  

Martin: 

Det har vært et samarbeid mellom Sparebank 1 B&V og DNT ung om å presentere videoer med tips 

om bla. utstyr, pakking av sekk, slå opp telt. Og også en overnattingstur med russen, hengekøyetur 

med 8 russejenter ute på Karlsvika.  

Ung har arrangert en 5 dagers tur i juli i området Skinnarbu-Rjukan, inkl guidet tur på Vemork.  

De starter om to uker med onsdagturer og overnattingsturer.  

Martin skal på langtur, Tiri deltar da på de neste styremøtene.  
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Michelle: 

Starter trilleturene i oktober. Flere som har vist interesse for å være turleder, vi setter opp et 

nærturlederkurs.  

 

Nick: 

Aktiv har hatt flere kveldsturer og kajakkturer i juni. Fremover arrangerers det fire dagers tur til 

Jotunheimen, og en tur til Hardangervidda 27-30/8, to kveldsturer og to kajakkturer.  

Alle høstturene er planlagt, og det blir en turledersamling i oktober for å planlegge neste år.  

 

Live:  

Har ikke vært noen turpassturer i vårsesongen, satser på 4 nå i høst, med oppstart 23.8. i Høyjord. 

Deretter 27.9. Hogsnes-Vear-Sem. Alle turer krever påmelding, og ett maksantall.  

Gruppen har laget forholdsregler for gjennomføringen.  

 

Niels:  

Vært på privat befaring på Håøya. Bygningene selges som private hytter, men det er også noen 

andre bygninger som Forsvarbygg selger som kunne vært interessant for oss.  

 

Lorents: 

Har ryddet i løypetraseene på Skrim, og skrudd opp noen nye myrbroer.  

Ønsker seg en gapahuk ved Stølevann, må da tas med på neste års budsjett. Må også søkes om 

tillatelse, og sjekke muligheten for tilskudd. Han melder frafall på de to neste styremøtene. 

 

Daglig leder: 

- Hyttene:  

Det har vært større interesse for å leie hyttene våre nå som folk disponerer hele hytta selv. Bedre 

oversikt over resultatet får vi på neste termin. 

Tilsynene var raske og flinke når det gjald å få åpnet hyttene etter DNTs instrukser mtp vasking og 

opphenging av info. 

Darrebu: Komiteen jobber med å skifte kledning på nordveggen, male og er i gang med bygging av 

gapahuk. Plassen til gapahuken måtte gruses og planeres før arbeidet kunne starte. 

Trollsvann: Her er Hundehotellet gjort om til en egen innkvartering, uavhengig av Annekset.  

Vaffelsalget har pågått hele sommeren.  

Hoggerstua: Her skal det være to lørdager med vaffelsalg i høst, ny kvinne i komiteen og en mann 

som har sluttet.  

Tjønneberget: Komiteen valgte å ikke åpne for vaffelsalg da det ofte er stor pågang av mennesker 

der. 

 

- Stier:  

Løypegjengen Andebu har ryddet alle løyper, og bygger snøscootergarasje på Trollsvann. 

Vedr. stigruppe på Færder har Ulf og noen av dugnadsgutta vært med kommunen på befaring på 

Helsestien. Kommunen skal bestille skilter, så kan vi starte arbeidet.  

 

- Administrasjonen: 

Det har vært flere henvendelser til kontoret i år vedr leie av hytter, leie av kajakker og kanoer, 

turtips og kjøp av kart og turutstyr. 

 

 Møtet ble avsluttet: 19.40 

Neste møte: 10. september 

 

 

 


