
Årsmøteprotokoll Hjelmeland Turlag. 29.01.19 kl 1930 på Spinneriet i Hjelmeland. 

 

Det møtte 47 stk. på årsmøte. Møte var ope for alle, enten ein er medlem i DNT-systemet, 

eller ikkje.   

 

Leiar Svanhild Hjorteland Gbada ønska velkomen til årsmøte og presenterte styret som har 

vore med i 2018. Ho orienterte vidare om at 2018 var jubileumsår, DNT var 150 år. Dei to 

store hendingane i 2018 er ny hytte i Viglesdal og Sankefestivalen 2018. Det er STF som har 

bygd hytta i Viglesdalen, men HT har vore med noko på dugnad bla for klargjering av hytta 

som vart tatt i bruk 29. oktober. Kjekt at hytta vart ferdig i DNT sitt jubileumsår. Det blir 

offisiell opning av ny hytte 12. mai 2019. Hjelmeland Turlag har ansvar for dugnad og tilsyn i 

dei 3 hyttene i Viglesdalen. Tusen takk til Elisabeth H. Nessa som er koordinator for tilsyn og 

dugnad i Viglesdal og gjer ein stor innsats. Takk også til dei som har vore på dugnad og tilsyn 

gjennom sesongen. Kva som skal skje med den aller eldste hytta i Viglesdal er ikkje vedteke, 

alternativ er for eksempel å rive hytta, eller bruke den som lager. Turlaget syns ikkje at den pr 

no er i god stand for turistar. 

 

Hjelmeland Turlag sitt jubileumsarrangement for DNT 150 år var Sankefestivalen. Me feira 

både organisasjonen og naturen med alt det me kan sanka der av råvarer, mat og opplevingar. 

Geir Ims hadde ideen til Sankefestivalen. Det var så kjekt å arrangerer Sankefestival, at me vil 

gjere det i 2019 også, sjølv om det ikkje er jubileumsår. Me har ein lang sanketradisjon her i 

høve både frukt og bær, fisk og vilt mm. Opplevingar er og noko me sankar.  

 

Godkjenne innkalling og sakliste 

Innkallinga er annonsert på Facebook, heimesida til STF, og plakatar. Og innkalling med 

årsmelding har låge ute i biblioteket på Hjelmeland. Ingen merknadar til innkalling og 

sakliste. 

 

Val av møteleiar og referent 

Svanhild Hjorteland Gbada valt til møteleiar, og Anne Kari Skogerbø referent. 

 

Årsmelding 2018 m/økonomi 

Svanhild trekte fram enkelte ting frå årsmeldinga. Årsmeldinga vart sendt STF så dei kunne 

legge den ut på nett, og den er delt ut på bordene på årsmøte, dei som vil kan difor lese heile 

årsmeldinga.  

 

Opplyst om at det nå endeleg etter fleir års venting, er planert utanfor gapahuken Hjelmeland 

Turlag har på Bjødnabu. Gapahuken er open for alle. Me har venta lenge pga her skulle var 

lagleg i høve vêr, fuktigheit i bakken/ikkje snø, og ledig tid for entreprenør og Leo Mikalsen 

som har hatt ansvar for prosjektet for Turlaget.  

 

Økonomi presentert av kasserar Anne Kari Skogerbø. 

Turlaget har god økonomi, sjølv om me i banken gjekk med ca 28.000,- i underskot i 2018. 

Dette skuldast i hovudsak at me har gitt kr 30 000,- til STF til inventar i ny hytte i Viglesdal,  

og underskot på Sankefestivalen. 

HT har gitt pengar via STF si kronerulling til Viglesdalhytta, så har dei nytta pengane til 

inventar. For nokre år sidan fekk HT og tilsegn om pengar frå Marine Harvest fondet til ny 

hytte. Dei fekk me utbetalt og betalte vidare til STF til inventar. Det var kr 100 000,-. Tusen 

takk til Marine Harvest fondet! 



Sankefestivalen gjekk med underskot. STF har søkt og fått løyvd pengar, som er fordelt slik at 

festivalen gjekk i 0,-. Ikkje alt i rekneskapen går via HT sin bankkonto. Noko blir og ført 

direkte på HT sin pott i rekneskapen hjå STF. Dette gjeld bla noko Vips-betaling på Frukt og 

Laks, og kostnadar med trykking av turfoldar. Her er snakk om felles rekneskapssystem frå 

ein gong i 2019 for STF og alle lokale Turlag. Me veit pr no for lite korleis det vil bli i høve 

til eigne bankkontoar osv. 

 

Inntekter 2018: tilskot frå STF på kr 20 000,-, kulturmidlar 3000,- og tilskot frå 

Frivilligfondet kr 15 000,- frå Hjelmeland kommune, begge delar til Sankefestivalen. Her er 

og nokre andre tilskot til denne festivalen. Utgifter er bla inventar til hytta i Viglesdal kr 

30 000,-, Sankefestivalen, møter, mat og rekvisita til Finn Fram dag, stand Frukt og Laks og 

jubileumsarrangement i januar 2018 på Bjødnabu. Har fått refundert ein del utgifter til 

jubileumsarrangementet bla som var «Kom deg ut» dag.  

 

Inntekter ca kr 197 000,- Totale utgifter ca kr 225 000,-. Underskot i 2018 på ca kr 28 000,-.  

Kontoutvikling, har ca kr 95 000,- + ca kr 87 000,- = ca kr 182 000,- pr 31.12.18. Har difor 

solid økonomi.  

 

Årsmelding og rekneskap godkjent.  

 

Orientering om Viglesdal.  

Seinhaustes 2018 er det gjort ein del oppgraderinga på hytta frå 1991. Det er skifta glas og 

kjøkkenbenk med vask. Golv er pussa ned og lakka på ny.  

Det er flydd opp gass og ved osv til heile driftsåret  2019.  

 

Offisiell opning av ny hytte er søndag 12. mai. Arrangementet er ope for alle. Då kan ein gå 

dagstur frå Nes. Ordføraren kjem og føretek opninga.  

 

Betaling på fellesturar 

Oppmoding frå STF om at ein skal ta betaling på fellesturar. Sats på kr 0,- pr person for 

medlemmer og kr 40,- for ikkje medlemmer. Dette for å vise ein forskjell på medlemsfordel. 

Det er sagt at enkelte turar/arrangement er unntatt betaling. Så er det vidare sagt at det er opp 

til styre i dei enkelte turlaga å bestemme korleis ein skal gjere. Styret i Hjelmeland Turlag vil 

at me skal halda fram med gratis turar så lenge me ikkje har utgifter med turen, som for 

eksempel buss, guide som tek betaling ol. Årsaka til at styret vil ha gratis turar er at dei som 

stiller opp som lokale kjentmenn gjer dette frivillig på dugnad utan betaling, då syns styret det 

er rart om Turlaget skulle ta betaling for den jobben som blir gjort på dugnad. Elles så ønskjer 

me at det skal vere eit lågterskeltilbod å vere med på tur. Verdigrunnlaget til DNT er enkelt 

og inkluderande. Hjelmeland Turlag meiner at det er meir inkluderande når ein har eit gratis 

turtilbod. 

Kva meiner årsmøte? 

* når Turlaget har så god økonomi meiner ein at turane skal vere gratis. Hadde vore annleis 

dersom ein trong denne betalinga for å få drifta i laget til å gå rundt. 

* det blei kommentert at tal på deltakarar på turane nok ikkje er annleis enten ein tek betaling 

eller ikkje. Hjelmeland Turlag tok betalt for turar for nokre år sidan og så slutta me. Trur ikkje 

her var endring i tal deltakarar pga betaling eller ikkje. 

*det er eit godt prinsipp å ikkje ta betaling. 

 



Konklusjon: Hjelmeland Turlag tek ikkje betaling på turar i 2019 dersom ein ikkje har 

kostnadar med å arrangere turen. 

 

Ev innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

 

Orientering om turstiar i Vågen på Hjelmeland. 

Svanhild orientert. Arbeid med turstiar i/med utgangspunkt i Vågen, er eit resultat av Vågen 

360 prosjektet til kommunen. Det er ei arbeidsgruppe som jobbar med turstiane. Åsmund 

Sirevåg er med som engasjert frivillig. Han har eigedom i Nordbygda og er ivrig på 

tilrettelegging for tur. Turlaget har meldt i frå at me kan vere med som frivillig. Kulturleiar er 

med. Ingvild Gjertsen frå Spa-Hotellet, Haldis K. Nilsen frå plan og forvaltning/Vågen 360. 

Kommunen har nettopp hatt møte med Hjelmeland Turlag, og Hjelmeland Bygdaråd. 

Idrettslaget var og invitert, men møtte ikkje. Det vart diskutert om nokon er villige til på 

frivillig basis å merke og seinare vedlikehalde turstiar. Det vart då avklart at Hjelmeland 

Turlag merker turen over Leite – Sæbø, Leite, Flåtene. Denne er klarert med grunneigarane i 

fjor. Ingvild, med eventuell hjelp frå bygdarådet, merker stien rundt Klungen. 

Bygdarådet har og sagt at det kan vere aktuelt at dei er «fadder» for turen over Leite på sikt. 

Turlaget ønskjer primært bare å vere med på merking/etablering av denne stien.  

Gunnulf Sande har og sagt at ein kan gå på merka sti over hans eigedom for å koma til 

Hjelmen frå den kanten. Gunnulf har og sagt han kan vere med som frivillig på turstiarbeidet. 

Enten det er med Turlaget eller privat regi.  

Både Turlaget og bygdarådet sa og at me kan vere med å søkje om støtte/midlar der det måtte 

vere høve til det. Ofte kan frivillige lag søkje, men ikkje kommunen sjølv.  

Elles blir det jobba med fleire andre løyper. Her må det sjølvsagt avklarast med grunneigarar 

først av alt.  

Dersom nokon frå årsmøte eller andre vil vere med å merke løyper, vere fadrar osv så bare ta 

kontakt med Turlaget eller bygdarådet, evt Åsmund Sirevåg.  

 

Val 

Valkomiteen har bestått av Paul Øvrehus frå styret i turlaget, Torunn Munthe – i komiteen frå 

2017, og Lars Frønsdal som var ny i no i 2018.  

Paul Øvrehus og Torunn Munthe presenterte valkomiteen sitt arbeid. 

 

Pr  no er styret slik: 

Svanhild Hjortland Gbada 2 år    2017/2018  leiar, på val, seier ja til attval i styret og     

                                                                                   som leiar      

Elisabeth Hausken Nessa   2 år    2017/2018  på val, seier ja til attval  

Anne Kari Skogerbø         2 år    2018/2019  ikkje på val 

Anne Grete Gauthun          2 år    2017/2018  på val, seier nei til attval 

Paul Øvrehus                      2 år    2018/2019 ikkje på val 

Gunnulf Sande         2 år     2018/2019 ikkje på val 

Njål Hetlelid                     2 år    2018/2019 ikkje på val 

 

Sidan her er 1 stk. som går ut av styret, Anne Grete Gauthun, så har valkomiteen, spurt og fått 

ja frå ein kandidat; Siv Iren Moen Hausken. Ho vart valt inn i styret for 2 år.  

 

Nytt styre ser slik ut:  

 



 

Svanhild Hjortland Gbada 2 år    2019/2020  attval 2 år i styret, og 1 år som leiar         

Elisabeth Hausken Nessa   2 år    2019/2020  attval 2 år  

Anne Kari Skogerbø         2 år    2018/2019  ikkje på val 

Paul Øvrehus                      2 år    2018/2019 ikkje på val 

Gunnulf Sande         2 år    2018/2019  ikkje på val 

Njål Hetlelid                     2 år    2018/2019 ikkje på val 

Siv Iren Moen Hausken     2 år    2019/2020  ny, 2 år 

 

Årsmøte har valt leiar, styret konstituerer seg elles sjølv.  

 

Valkomité: 

Ein representant frå styret som styret sjølv vel på første styremøte. Lars Frønsdal blei vald til 

å fortsetje eit år til, og Anne Grete Gauthun går ut av styret, og blir med i valkomiteen.  

 

Takk til Anne Grete Gauthun for all innsatsen i styret i turlaget i 2 år. Som takk fekk ho boka 

«150 turar….» beskriving av turar i Rogaland. Ny og revidert utgåve 2018.  

Anne Grete blir vidare involvert bla som turleiar i 2019. 

 

Premiering - turboka i gapahuk v/Ritlandskrateret 

I løpet av 2018, perioden 4.2.18 – 5.1.19, har det vore 440 personar som har skrive seg i boka. 

Loddtrekning, vinnar av årets premie var Olve Nag frå Tau, som var på tur med ein gjeng 

både vaksne og barn. Premien er STF sin nye bok om 150 turar i Rogaland. 

 

Takkegåver til våre lokalkjende medhjelparar 2018. 

Ny bok «150 turer fra hav til hei». Alle dei som har vore med som kjentfolk e.l. i samband 

med ordinært turprogram, har fått personleg invitasjon til årsmøte; Oddvar Skiftun, Arne 

Sandanger, Margunn og Jostein Staurland, Kari og Sven Egil Sørensen, Åstein Mæland, Kari 

og Kåre Skaar. Geir Ims fekk og pga at det var han som hadde ideen til Sankefestivalen, og 

var ein aktiv deltakar på gjennomføring av festivalen. Ein stor takk til alle desse for hjelp i 

2018.  

 

Turprogrammet for 2019, Presentasjon av delar av programmet ved Svanhild. Her vart 

opplyst om første tur som er lyktetur til Tausanibbå om kvelden 19.2. Det skal vere fullmåne 

denne kvelden, ein får håpe på at månen er å sjå. Elles vart opningsarrangementet i Viglesdal 

opplyst om, og Sankefestivalen 2019 som skal vere 10.-11. august. Oppfordring til folk å 

sanke medan det er sesong, lage varer, ha med til sal på torg eller delta i konkurranse. Me kan 

gjerne ha fleire som saftar og syltar. Det er og kjekt om folk med båt melder frå til oss dersom 

dei kan og vil ta med folk på fisketur i samband med Sankefestivalen. Ein etterlyser og lokalt 

handtverk! Enten ein driv med slikt på hobbybasis, eller er meir proff. Det er gratis å stå på 

torget. Her skal vere sal av mat på torget (saft, syltetøy, osv), såpe, plantefarga garn eller kva 

ein har. Det skal vere kurs i plantefarging av garn, soppkurs, kurs om nyttevekstar, ei som er 

veldig flink til dette frå Gjesdal kjem. Ho vil og halde kurs om nyttevekstar i mai når svært 

mange planter er klar for hausting, kurs ei helg. Og så kjem ho att og har kurs på 

Sankefestivalen og foredrag. Her blir nok demonstrasjon av bruk av tang og tare, Klare Pil 

kjem og held kurs i pilfletting, her kjem båt med dykkarar osv. Det vil bli turar, kanskje til 

Hjelmen og/eller andre nære turmål. Bare kom med idear! Det blir og kafé. Arve Serigstad vil 

drive kafé. Han hadde også i fjor, då blei han utselt tidleg på laurdagen. Har fått litt erfaring 

til i år.  



Turfoldaren som STF hjelper oss å lage for 2019 er ikkje klar, det er difor trykt opp bare eit 

ark med oversikt over programmet 2019 på ei side, og Sankefestivalen på andre sida. Desse 

programma var lagt ut på bordene på årsmøte, så dei som ville kunne ta med seg eit program 

heim. Blei elles vist til STF si heimeside, der lokallaga har kvar si side der styret, 

turprogrammet mm blir presentert. Det er plan å ha med mange lokale kjentfolk på turar i 

2019 også.  

Turlaget ber også om innspel på turar/turmål.  

 

Pause med servering av pølselapskaus ordna av styret. 

 

Deretter hadde Sondre Sandanger Sørheim fotoinnlegg om Norge på langs og kanskje litt til. 

«Ein god tur forlenger livet.» 

Sondre er frå Etne, bur no på gard på Fogn, og jobbar som veterinær i Hjelmeland.  

Sondre påpeika at det var dei yngre som burde kome og hørt foredraget hans og blitt inspirert 

til å gå tur. Nå er det dei som er eldre enn Sondre som møtte. Årsaka til dette innspelet er at 

mobilen er farleg, ein blir fort avhengig, og dei yngre brukar kanskje meir tid på mobilen enn 

dei eldre.  

Sondre har blitt tatt med på tur sidan han var barn, for hans del har det gitt meirsmak. Han 

syns alltid det er kjekt å vere på tur, sjå nye plasser, treffe folk osv. Sondre gjekk Norge på 

langs i 2011, før han starta veterinærstudiet, det var då han meinte han hadde tid. Ein slik 

langtur kostar mest i form av tida ein brukar og tap av inntekt i denne perioden. Sondre gjekk 

lange dagsetappar, var i form til det, og var heldig med været, føreforholda osv. Han sa at det 

likevel er viktig å ha tid til å ta pausar og å snakke med folk når ein er på tur. Det som er 

viktig i høve utstyr er at sko og ryggsekk MÅ passe til personen.  

Sondre og ho som no er kona hans har gått «Norge på tvers», frå Oslo og heim. Elles er han 

ein ivrig turgåar bla i Etnefjellet og Ryfylkeheiane. 

Sondre fekk ein del spørsmål frå salen etterpå. Mange var nok blitt inspirert til meir turgåing 

etter innlegget hans.  


