
Referat fra styremøte 1-2015

Tid: mandag 16. februar 2015, kl. 1800
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 07.02.2015
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kirill Zlobin, Kåre Gundersen, Sandra 

Lyding, Nils Julian Krämer
Forfall: Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Referat dato: 25.02.2015
Referent: J. Aalvik
________________________________________________________________________

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.

Sak 02/15 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 13.11.2014.
Referatet ligger tilgjengelig på vår nettside.
Vedtak: Referatet godkjennes uten anmerkninger.

Sak 21/14 Handlingsplan/mål for gruppas arbeide / Sandra.
I referat fra styremøte 30. april 14 står følgende: Flere av styremedlemmene ønsker å lage en 
handlingsplan for styret i Fjellsportgruppa. Denne skal inneholde noen kortfattede punkter med 
målsettinger. Antallet mål bør ikke være mer en ca. fem.
Dette ble diskutert og vi kom fram til følgende målsettinger for 2015:

1. Være en ressurs for fjellsportinteresserte i Aust-Agder
2. Tilby et variert turprogram og opprettholde aktivitetsnivå som i 2015
3. Holde minst en medlemskveld med foredrag årlig (ref. kommende foredrag med Randi 

Skaug i november).
4. Gjøre gruppa og dens aktiviteter og tilbud synlig der det er mulig, f.eks under Sørlandscupen

i Birkenlundhallen 21. mars, Arendalsuka og andre aktuelle arrangementer.
5. For å unngå at oppsett av turprogram tar for lang tid arrangerer vi en kick-off samling med 

alle turkordinatorene og ”spikrer” det meste av programmet i løpet av en kveld.

Sak 23/14 Styrerepresentant fra AAT/i AAT / Sandra.
På styremøte 3-2014 den 30. april orienterte Dag om sammensetning av og rekruttering til styret i 
AAT. Vi spurte også om mulighet for tilgang til referater fra AAT’s styremøter og mulighet for å 
stille med en representant for gruppa (type observatør).
Sandra har sett på dette og eneste måten er å bli valgt inn i styret gjennom ordinær valgprosess. Det 
vil nok være såpass tidkrevende å sitte i begge styrene slik at det spørs om dette vil tjene gruppa. 
Sandra undersøker nærmere om muligheten for å stille på AAT’s styremøter som observatør.

Sak 31/14 Turprogram 2015 / Alle.
I tillegg til at Turprogrammet er lagt ut på hjemmesiden er det også trykket opp for distribusjon til 
interesserte.
Klatrekurset i Nissedal 3. til 5. juni. Sandra orienterte om programmet som er klart men ennå ikke 
offentliggjort. Det blir overnatting i telt eller hytter på Nisser Hyttegrend og Camping som ligger på
vestsiden av Nisser, 17 km fra Treungen.
Klatringen for nybegynnere vil foregå på Trogefjell i Åmli og her vil det også bli anledning til å 
prøve seg på Via Ferrata. Erfarne klatrere vil tilbringe dagene i Hægefjell som byr på mange fine 
ruter. Alternativene ved dårlig vær er under diskusjon med Telemark.
Via Ferrata 28. juni. Medlemmer disponerer utstyr gratis mens ikke-medlemmer bør betale leie for 
utstyret, vi vil diskutere leieprisen med Dag.

Side 1 av 2



Referat fra styremøte 1-2015

Sak 03/15 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret / Alle.
Styret har fordelt oppgavene som følger:

Navn (verv) E-postadresse Telefon
Axel Bjelke (leder og nettansvarlig) axelbjel@online.no 95977246
Jostein Aalvik (kasserer og sekretær) jostein.aalvik@gmail.com 90068470
Kåre Gundersen (utstyrskoordinator) kaa-gund@online.no 90938906
Sandra Lyding (styremedlem) sandralyding10@gmail.com 48361066
Nils Julian Krämer (ansvarlig for Facebooksiden) nijukr@live.com 46218462
Kirill Zlobin (styremedlem) kirillzlb@gmail.com 97863688

- Sandra trenger hjelp i forbindelse med klatrehelgen, Nils og Kirill har sagt ja til dette.
- Liste over tilgjengelig turutstyr. Vi mener det burde være AAT’s ansvar å holde oversikt over

hvilket utstyr som til enhver tid er tilgjenglig men dette er nok lettere sagt enn gjort. Vi 
har mange grupper som disponerer samme utstyr, noen grupper har i tillegg sitt ”eget”, 
noe av dette er igjen utlånt innen egen gruppe så dette viser seg vanskelig i praksis. Det 
ble også diskutert om utstyrslister skulle være tilgjengelig for på vår hjemmeside eller 
kun for turkoordinatorer/andre ved forespørsel. Vi kom ikke til en konklusjon og vil først 
diskutere dette med Dag  før en avgjørelse blir tatt.

- Vi vil i nærmeste framtid samles på AAT’s lager på Torbjørnsbu for å rydde og organisere 
utstyr. Axel organiserer dette og sender innkalling.

 
Sak 04/15 Årsmøte DNT Fjellsport 9. – 12. April på Sagafjord Hotell, Sunnmøre / Sandra
Sandra stilte som vår representant under fjorårets årsmøte på Rjukan og kom med fine 
tilbakemeldinger både om gjennomføring av helgen og ikke minst muligheten for å knytte nye 
kontakter i miljøet.
Hun vil derfor i år gjøre det samme, denne gangen sammen med Inger-Johanne Mäkelä-Johansen. 
Programmet for helgen er variert og inneholder i tillegg til årsmøtet både foredrag, seminar og 
toppturer.

Sak 05/15 ”Kick-off” samling i august - oktober for alle TK som ønsker å ha turer i 2016
Ref  Handlingsplanens punkt 5 (Sak 21/14 over). Vi inviterer nåværende, tidligere og nye 
turkoordinatorer (TK) til å delta, kanskje i samarbeid med AAT. 

- Fundamentet for neste års turprogram legges. Vi planlegger konkrete turer.
- Ansvaret for turprogrammet gis til en eller flere (arbeidsgruppe), minst en fra styret.
- Hva forventes av TK? En innføring i våre interne rutiner. (Kanskje denne bør skilles ut som 

en egen samling?)
- Sosial, miljøskapende samling. TK får anledning til utveklse erfaringer og synspunkter, 

drodle i vei om turplaner osv.
- Et styremedlem tar ansvar for turprogrammet eller ansvaret for å lede en arbeidsgruppe som 

jobber med programmet.

Sak 06/15 Eventuelt: Nytt utstyr / Kåre/Kirill/Alle.
1. Kåre foreslo at vi går til innkjøp av en skinne som kan benyttes ved håndleddsbrudd i tilfelle

uhellet skulle være ute. Enstemmig vedtatt, Kåre/Kirill ser nærmere på dette.
2. Ved turer i fjellterreng uten mobildekning ble det diskutert om det ville være mulig for 

foreningen å ha tilgjengleig en ”Nødpakke” som inneholder nødpeilesender og en Iridium
mobiltelefon. Vi ønsker å utrede dette nærmere i samarbeid med AAT/Dag. 
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