
Oppsummering fra DNT Oslo Turlederstyret, møte 23.03.20. 
Digitalt møte ifbm korona-pandemien. 
Deltakere: Monika, Sverre, Jan Gunnar, Gerda, Peter, Ragna, Henriette samt Wolfgang og 
Claudia 
 
Møte var en drodling av tiltak vi kan bidra med, både for turledere og for øvrige på tur.  
 
Turlederstyret er enige om at vi må skille på hva som er administrasjonens ansvar og hva 
turlederstyrets arbeid er. Dette fordrer godt samarbeid mellom partene. Og det er ønskelig 
med tett kontakt mellom Henning i adm. (eller andre øvrige nøkkelpersoner i 
administrasjonen som ikke er permitterte), og Turlederstyret ved leder Gerda og Henriette. 
 
Vi har fått informasjon om at administrasjonen arbeider med en Handlingsplan med tanke 
på frivillige i DNT Oslo, denne ønsker styret informasjon om. Kan vi være med å bidra med 
noe her? 
 
I løpet av dette drodle-møtet kom det inn mange forslag til mulige tiltak: 
Ha i bakhodet hva vi gjør for foreningen og hva vi gjør for turledere. 
 

• Kronerulling med spesifisering hva pengene skal gå til – vipps inn til DNT Oslo 
• Bidra til klargjøring av Markahyttene til pandemien er over (vaske hytter, sengetøy 

osv). 
• Benytte DNT merkede klær når vi er ute på private turer 

(Men da være nøye med at vi følger reglene om avstand og gruppestrørrelse) 
• Snakke aktivt med folk vi møter når vi er på tur hva DNT gjør og står for 
• Henge opp plakater med å støtte DNT Oslo 
• Lage fil av bildeklipp på turer vi har holdt – for å kunne kjøre disse via sosiale medier 
• Gjennomføre foredrag med streaming, 1-2 møtes og holder dette sammen (med 

vippskonto som reklameres for underveis i streamingen). Både for kun turledere, 
men også noen for øvrige medlemmer (og potensielle medlemmer). 

• Digitale kurs (også her med vipps-reklame) 
• Oslomarka minutt for minutt (2 går sammen og filmer med tips og triks underveis) 
• DNT tar deg til ukjente perler 
• DNT via kjentmarksmerkene 
• Ha tett kontakt med turlederne via de medier vi har tilgjengelige pr. idag. 
• Lage ukesbrev/mnd brev og sende ut vis disse kanalene vi har digitalt 
• Spørre turledere hva som kan gjøres for å opprettholde kompetanse og aktiviteter nå 

som alle kurs og turer er avlyst 
• Digitale turledermøter? 

 
Etter at pandemien er over, retningslinjene fra myndighetene er fjernet: 

• DNT vandring, nærturer m.m betaling 100-200kr 
• Veldedighetskonserter for DNT med koret til Sverre (styremedlem) 
• Organisere en stor DNT tur – for å feire at Korona er over med aktiviteter o.l med 

vippsbetaling. 



• For evt innsparinger kan man se på forskjellige økonomiske utgifter som er i DNT 
Oslo systemet, eks redusere utgiften til kursledere for å holde kurs. 

 
Alle tips Turlederstyret har kommet med må gjøres i samarbeid med DNT Oslo.  
I forhold til økonomi/kostnader/inntekter er dette administrasjonens ansvar. 
Kan Turlederstyret bidra inn med frivillighet uten at det går på kant med de som er 
permitterte? 
 
Wolfgang snakker med redaksjonen i Turleder`n ifht hva de kan gjøre. 


