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Tid:   Tirsdag 19. april 2016, kl. 18:00 

Sted:   AATs lokaler, Langbryggen 21 

Innkallingsdato: 3. april 2016 

Innkalt: Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Nils Julian 
Krämer, Solvor Ek Hayes, Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Til stede: Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Nils Julian 
Krämer, Solvor Ek Hayes 

Forfall:  Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Møtet ble hevet: kl. 20:49 

Referent:  Jostein  Aalvik 

Dato:   5. mai 2016 

 

Saksliste 

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger. 

Sak 02/16 Godkjenning av referat fra styremøte 15.11.2015 

Referatet ligger på vårt nettsted, referatet godkjent uten anmerkninger. 

Sak 03/16 Bruk av Fjellsportgruppas bankkonto / [Jostein] 

Fjellsportgruppa har i flere år disponert egen konto i Sparebanken Sør og denne ble i 
utgangspunktet opprettet for å forenkle inn-/utbetalinger i forbindelse med turpåmelding samt til 
dekning av kjøregodtgjørelse, dvs. utgifter der det ikke kreves bilag. I det siste har kontoen også 
blitt benyttet til å dekke overnattinger, småutgifter etc. noe som skaper ekstra arbeid for både 
regnskapsfører, AAT’s kontor og gruppas sekretær/kasserer. 

Jostein her nå diskutert bruken av kontoen med kontoret og blitt enige om at denne heretter kun 
skal benyttes som opprinnelig tiltenkt; til turpåmelding og til dekning av reiseutgifter for sjåfører. Alle 
andre utgifter der det kreves bilag, det være seg overnattinger, tilskudd, møteutgifter, kjøp av utstyr 
etc. skal gjøres opp med kontoret og vil bli ført på Fjellsportgruppas kontogruppe/avdeling i AAT’s 
regnskap. 

Et eventuelt overskudd på kontoen tilbakeføres til AAT ved årets slutt og øremerkes da 
Fjellsportgruppa. Unntaksvis vil påmeldingsavgift til neste års turer som er innbetalt før 31. 
desember foregående år bli stående. 

Innestående beløp pr 1.3.16, kr 6.570,14 blir overført til AAT’s konto innen kort tid. Grunnen til at 1. 
mars er valgt er at ingen påmeldinger for 2016 da var registrert og at 3 utbetalinger på totalt 944,34 
ble foretatt i februar.  

Sak 04/16 Innkjøp av utstyr / [Nils, Audun] 

Innkjøp av utstyr ble diskutert og følgende vedtatt kjøpt inn: 

 

- 2 stk klatretau, taubag, truger pulk(er) av en spesifikk enkel modell (Nils). 

- Vanntett førstehjelpsett for kajakkturer (Audun). 

- Allergimedisin (her konfererer Nils med Kirill om hva som anbefales). 

 

Sak 05/16 Samarbeid med andre aktører / [Alle] 

 

Vi har de siste to sesongene hatt et ganske uformelt samarbeid med DNT Sør om noen av våre 
arrangementer. Dette har vært tidkrevende og gitt oss ganske lite tilbake i form av økt publisitet og 
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flere deltakere. Axel, som har jobbet med dette, kommer derfor ikke til å ta initiativ til å videreføre 
dette arbeidet, bortsett fra at vi holder kontakten med våre naboer i sør og øst. 

 

Vi har erfart at dersom man skal samarbeide med andre foreninger eller klubber om felles turer er 
det svært viktig at man på forhånd har klarert ansvarsfordelingen med disse. Dette gjelder blant 
annet påmelding, praktisk gjennomføring, utstyr, dekning av utgifter, eventuelle godtgjørelser og 
fordeling av overskudd.  

Når et gjelder påmelding så bør vi følge retningslinjene til den som står som hovedarrangør, og er 
dette oss må påmeldingene skje gjennom DNT systemet, også for de som ikke er medlemmer ved 
at de oppretter egen brukerprofil. Dette er nå gjort mulig, se mer her 
http://beta.turistforeningen.no/?p=311. 
 

Vi har alltid benyttet selvkostprinsippet slik at flest mulig vil ha økonomisk mulighet til å delta på våre 
turer, ikke alle arrangører praktiserer dette og det er da selvfølgelig opp til den enkelte å melde seg 
på. 

 

Når det gjelder annonsering bør dette skje gjennom begge grupper og årets arrangementer i 
samarbeid med Arendal Kajakklubb (AKK) blir også lagt ut på deres hjemmeside. 

Sak 06/16 Turer på sparket (1-2014, 2-2014) / [Alle] 

Mulighetene for å ta turer på sparket ble sist behandlet på styremøte 2-2014, se sak 15/14 i 
referatet på nettstedet. Styret gikk da grundig igjennom dette og opprettet en egen side på 
nettstedet om hvordan medlemmene kan arrangere turer utenom programmet. 
Auduns forslag rundt dette ble grundig diskutert og da svært få, om noen slike turer har blitt 
arrangert i det siste så bør turer på sparket være akkurat det, vi behøver ikke å komplisere disse og 
ønsker derfor å holde oss til vedtakene i styremøte 2-2014.  

Ellers ble bruken av SMS-lister for å invitere til turer på sparket diskutert og det ble konkludert med 
at den enkelte kan lage slike lister for eget bruk for turer som ikke er i regi av Fjellsportgruppa. 
Gruppa har ikke kapasitet eller mulighet til å opprette og vedlikeholde slike lister. 

Sak 07/16 Fordeling av oppgaver i styret. 

- Program for 2017/Kick-off. Ut fra erfaringen fra møtet høsten 2015 bør dette absolutt 
videreføres. Solvor tar ansvaret for dette og får innspill fra resten av styret. Tidspunkt ennå 
ikke fastsatt. (Solvor). 

- Regionalt samarbeid. Vi går ikke aktivt inn for samarbeid med har lagt inn aktuelle turer i vårt 
turprogram. (Alle) 

- Kajakkansvarlig/kontaktperson mot AAK. (Audun). 

- Facebook (Nils). 

- Nettsiden (Axel). 

- Utstyr (Kåre). 

- Sekretær/kasserer (Jostein). 

 

Sak 08/16 Valgkomiteen. 
Inger Johanne ønsker å trekke seg fra Valgkomiteen, hun kontakter Kristian for å sjekke om dette er 
OK for ham. (Alle) 

 

Sak 09/16 Møteleder på årsmøte. 
Normalt har gruppas leder også blitt valgt som møteleder på årsmøtet. Ut fra erfaring og vanlig 
praksis i andre sammenhenger bør vi finne en møteleder som ikke er medlem i styret men allikevel 
kjenner til gruppas/AAT’s aktiviteter. (Alle). 

 

Ingen ny dato for neste styremøte satt men vil sannsynligvis bli i første halvdel av september. 
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