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REFERAT FRA STYREMØTE 02/19 – TORSDAG 7. FEBRUAR KL. 17.30 

Sted: TOTs lokaler 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder (møteleder) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Kjell Stordalen (KS)  

Live Pedersen, Barnas Turlag (LP) 

Svenn Salvesen, Klatregruppa (SS) 

Svein Olsen, Aktiv (NK) 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Lorents Gran (LG) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Åse Hagen (ÅH) 

Helga Daler (HD) 

 

 

 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

- Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

- Vindkraftsaken 

- Avkastning på innestående bankbeløp 

- DNT Vestfold møte 14.2.2019 – orientering om sakene 

- Office 365 - Teams 

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

14/19 REFERAT FRA STYREMØTE 01/19 – TORSDAG 24. JANUAR 2019  

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet. 

Godkjent enstemmig 

  

15/18 DARREBU 

Hyttetilsyn for Darrebu v/Kjell Anders Lier og Jonathan Millar ga en grundig og 

interessant presentasjon vedr planene/visjonene for Darrebu. 

Bla.: anlegge bomvei til hytta, bygge to små tilbygg (hundehytte og tilsynshytte), sette opp 

gapahuk og lage til uteplass med bålplass. 

Hyttetilsynet bes sende plan med kostnadsoverslag til styret/adm for vedtak og behandling 

av prosjektet i styret. Det kan søkes om midler til prosjektet. 

Presentasjonen tas til orientering 

 

 

 

 

16/19 ÅRSMELDING 

Godkjenning av årsmelding for 2018.  

Utkast til årsmelding var sendt ut før møtet.  

Det var kommet enkelte innspill til årsmeldingen som var blitt rettet opp. Styret tok en 

siste gjennomgang av endringer og innhold. 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding for TOT 2018 dat. 07.02.19 tas til orientering og legges fram for årsmøtet 

med anbefaling om godkjenning.  

Enstemmig vedtatt 

  

17/19 HEDERSBEVISNINGER (ref sak 04/19) 

Saken ble utsatt fra forrige styremøte.   

Styret skal vurdere og komme med forslag til kandidater til TOTs hederspris, gullmerke 

og æresmedlemskap. 

Forslag til vedtak: 

Styret ga styreleder, daglig leder og æresmedlem Kjell Stordalen fullmakt til å avgjøre 

årets hedersbevisninger på bakgrunn av innspill fra styret.  

Enstemmig vedtatt 
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18/19 VALGKOMITE (ref sak 07/19) 

Saken ble utsatt fra forrige styremøte. 

I henhold til TOTs vedtekter skal det oppnevnes valgkomite på årsmøte.  

Dette er det styrets ansvar å foreslå. 

 

Dagens valgkomite ved Svein Olsen og Nina Skovly tar gjenvalg i 2019. Det søkes så 

videre etter det siste medlemmet til valgkomiteen.  

Tas til orientering 

 

  

19/19 VEIVALG 2019-2023 (ref sak 08/19) 

Saken ble utsatt fra forrige styremøte. 

På bakgrunn av innspill fra styret, grupper, komiteer og tilsyn er det laget en 

handlingsplan med konkrete oppgaver som foreningen kan jobbe med den neste 

Veivalgsperioden, 2019-2023.  

Redigert forslag til handlingsplan sendes ut før møtet. 

 

Styret tok en gjennomgang av planen. Det var enighet om det meste av innholdet i planen, 

noen få endringer ble foretatt, bla. fjernet oppgaver som allerede er satt i gang og som er 

daglige arbeidsoppgaver. 

Det vil bli tatt en ny gjennomgang av oppsettet hvor det tas sikte på å forenkle og 

presisiser noen av tiltakene, bla. skille mellom: prioritere, planlegge (vurdere), 

gjennomføre/arrangere, videreføre. 

Enkelte av tiltakene må styregodkjennes før de iverksettes. 

Det vil også bli tatt en gjennomgang av ansvarsfordelingen. 

 

Forslag til vedtak: 

Handlingsplan for 2019-2023 vedtas. Tidfesting for gjennomføring, og detaljerte 

årsplaner tas på et senere styremøte. Avdelingene informeres, og de ansvarlige følger opp. 

Planen evalueres med jevne mellomrom. 

 

Kjell Stordalen fremmet nytt forslag til vedtak: 

1. Innhold i handlingsplan for TOT 2019-2023 dat. 07.02.19 vedtas med de av styret 

i møte foretatte justeringer. 

2. Handlingsplanen vurderes hvert år. 

3. Handlingsplanens tiltak skal ikke gjennomføres på bekostning av eksisterende, 

gode og velfungerende tiltak. 

4. TOT skal i perioden prioritere arbeid med rekruttering og oppfølging av 

tillitsvalgte og frivillige dugnadsmedarbeidere. 

 

Enstemmig vedtatt 

  

20/19 DNTs LANDSMØTE 2019  

Info vedr årets landsmøte var sendt ut i egen mail. 

 

Hver delegat besørger selv påmelding til landsmøte, bestilling av overnatting og evt. 

turer. TOT dekker utgifter til transport til og fra Lofoten, overnatting fra torsdag til 

søndag inkl. frokost, ett måltid torsdag ved ankomst og landsmøteavgift. Utgifter til turer, 

alkohol og andre måltider dekkes av hver enkelt. 

 

Det kan vise seg å bli svært dyrt om det er mange som ønsker å reise, styret må derfor ta 

en rask avgjørelse vedr deltakelse. 

Daglig leder sjekker opp muligheten for leie av minibuss, gjerne sammen med andre fra 

Vestfold. Det kom spørsmål om vara til gruppene kan delta, men dette avhenger av hvor 

mange som har lyst til å dra, og i første omgang prioriteres styremedlemmene og daglig 

leder. 

 

Forslag til vedtak: 

Disse gis fullmakt til å representere TOT på DNTs landsmøte i Lofoten 7.-9.. juni 2019:  
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Nytt forslag til vedtak: 

Styremedlemmene bes gi rask tilbakemelding på om de ønsker å delta, deretter tas det en 

vurdering om kostnader vv deltakere. 

Saken tas opp på neste styremøte. 

Enstemmig vedtatt 

 

21/19 ORIENTERINGER / REFERAT (kan leses på kontoret) 

DNT ung Tønsberg: Referat fra møte 14.01.2019 

- blir onsdagsturer i DNT Vestfold, 5. hver uke 

Aktiv: Referat fra møte 20.11.2018 

Løyper Andebu: Referat fra møte 22.01.2019 

- konkretisering av HMS 

 

  

22/19 EVENTUELT 

1) Avkastning på bankkonti:  

Edvar Ståle Otterstrøm har sjekket mulighetene før økt rente på innestående beløp på 

sparekonto. Har 0,5% rente i dag. Kan få 1,8% dersom vi binder 1-2 mill. Ved avbrutt 

bindingstid synker renten til 0,8%.  

ESO anbefaler binding av 2 mill, daglig leder får fullmakt til å foreta bindingen, etter en 

siste vurdering av jevn beholdning. 

Enstemmig vedtatt 

 

2) DNT sentralt: Felles dag for vindkraftmarkeringer rundt i landet – søndag 28.4.2019 

Styret følte de trengte mer info om vindkraftsaken, og var usikre på om det er nødvendig 

at TOT engasjerer seg, at TOT kanskje ikke er så rammet. 

Det ble foreslått å se på mulig samarbeid med DNT Vestfold og DNT Telemark, høre om 

de skal markere dette og hvordan. Evt henge oss på dem. 

 

3) DNT Vestfold møte 14. februar 

Sakene som skal vedtas er: 

- Handlingsplan for 2019 (alle stier inn i rettikartet/ferskingkurs/ALLE-MED workshop) 

- Budsjett for 2019 

- Felles retningslinjer for friluftsskoler i DNT Vestfold 

(TOT= høstferien, 4 dager, 25 deltakere/TOT har ikke ressurser, avhengig av Mats) 

- Felles årshjul for kompetanseheving (merkekurs/turlederkurs/førstehjelpskurs) 

- Nye lønnsvilkår og stillingsbrøk (fast 80%) for Mats Kneppen 

Her ønsker styret i TOT å vite mer om kostnader for foreningen ved evt bortfall av 

prosjektmidler.  

- Fordeler som frivillig i DNT ung Vestfold (turlederpakke) 

 

4) Office 365 – Teams 

Det er Office 365 som blir det digitale verktøyet som hele DNT skal ta i bruk for bl.a. 

bedre samhandling og deling av felles informasjon. 

TOT vil opprette egne områder på Office 365 (Teams) som gruppene 

(BT/Ung/Klatregruppa/Aktiv/Senior) bør ta i bruk.  

Dette for å sikre riktig behandling av personopplysinger, og gjøre det enklere å dele 

dokumenter og informasjon både innad i gruppene og mellom styret og gruppene.  

 

5) Fjellsportgruppe 

Klatregruppa vurderer å endre navn til Fjellsportgruppa. 

Dette er vanlig benevnelse i DNT, og omfatter både klatring, toppturer, breturer mm. 

Klatregruppa må ta en rask avgjørelse på dette og melde det inn slik at det kan bli 

behandlet på årsmøte for å endres i vedtektene. 

 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 20.40 

Neste møte er årsmøte den 28.2. med en liten styresamling i etterkant 

  

 


