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REFERAT FRA STYREMØTE 08/21 – TORSDAG 18. NOVEMBER 17.30  

Sted: Møterommet /Teams 

 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche, styreleder og møteleder 

(på Teams) 

Helga Daler – nestleder  

Edvar Ståle Otterstrøm 

Live H. Pedersen 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa 

Christian Thaulow (på Teams) 

 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

Eivind Kjølsrød 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Michelle Vermelid, Barnas Turlag 

Nick Bull, Aktiv 

 

 

Saksnr Tema Ansv 

67/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

 

68/21 EVENTUELT 

Orientering om kajakksatsing i DNT TO 2022. 

Dokumentet var sendt til styremedlemmene før møtet. 

Forslag til organisering, plan for aktiviteter, kurs, utleie av utstyr etc. og budsjett for 2022 blir lagt 

frem på neste styremøte som grunnlag for å beslutte om kajakk skal opprettes som en egen gruppe. 

Tas til orientering. 

 

 

69/21 REFERAT FRA STYREMØTE 07/21 – torsdag 14. oktober 2021 

Referatet var sendt ut med sakslisten.  

Ingen merknader til referatet som ble  

godkjent enstemmig 

 

 

70/21 REGNSKAPSRAPPORT 4. TERMIN 

Regnskapsrapport 4. termin og resultatregnskap pr. 31. august, og kommentarer fra 

økonomiansvarlig var sendt ut med saklisten. 

Styret tok en gjennomgang av rapporten og regnskapet. 

De økonomiske hovedtrekkene er: 

1. Positiv økonomi bl.a. pga dempet aktivitet (covid 19 relatert). 

2. Resultatet viser et betydelig overskudd. 

3. God og styrket likviditet etter 2 år med dempet aktivitet pga covid.   

Konklusjon: God økonomi, men dessverre redusert aktivitet. I den grad det er mulig bør vi styrke 

våre anlegg og tilbud, slik at DNT TO kan tilby medlemmene et bedret og utvidet tilbud når 

situasjonen normaliseres. 

Styrets medlemmer er opptatt av å øke aktivitetene, og flere mener det ikke er riktig å ha så store 

summer på konto.  

Forslag til vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til orientering. 

 

 

71/21 VEIVALG 2019-2023 / HANDLINGSPLAN  

På forrige styremøte ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Edvar Ståle Otterstrøm og  

Live Halstensgård Pedersen, samt daglig leder og Eivind Kjølsrød fra administrasjonen.  

Gruppen har startet arbeidet med handlingsplanen, og foreløpig utkast var sendt ut før styremøte. 

Det ble tatt en grundig gjennomgang av handlingsplanen på kolonnene «Oppgaver i TOT» og 

«Status». Status er vurdert ut fra % gjennomført.  
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Styret bestemte at handlingsplanen rulleres og revideres hvert år, og det lages en ny versjon hver 

gang den revideres. Punkter som er ferdigbehandlet/gjennomført tas ut av planen når den revideres, 

og punktene som står der skal prioriteres ihht viktighet. 

Handlingsplanen skal gi rom for at nye punkter kan komme til og passe inn under eksisterende 

punkter, samtidig bør den være såpass konkret at det er forståelig hva som skal gjøres. 

DNT TO sine vedtatte satsingsområder er: Kyst, Skrim, Frivillighet.   

 

Styrets medlemmer var bedt om å vurdere: 

- Hvordan sikrer vi at dette dokumentet blir et funksjonelt arbeidsverktøy?  

Det må gis en grundig økonomisk vurdering og gis handlingsrom for justeringer underveis.  

- Hvem er dokumentet egentlig til for; administrasjon, styret, ledere i gruppene, alle frivillige ...? 

Det må fordeles ansvar til hvem som skal følge opp de ulike punktene/oppgavene, f.eks. hvem i 

styret er ansvarlig for å følge opp hvilket punkt.  

- Hvordan sørger vi best for at alle relevante personer kjenner til og får et eierforhold til 

dokumentet? 

Handlingsplanen bør sendes ut til ledere av grupper, komiteer og tilsyn, tas opp i de ulike fora, 

presenteres på årsmøte og takk-for-hjelpen samlingen.  

  

På bakgrunn av gjentakende overskudd hvert år, kom det forslag om å videreføre overskuddet til 

neste års driftsbudsjett, slik at det blir lettere å balansere budsjettet i null. Dette føres da som en 

ekstra «inntekt» i driftsbudsjettet. Denne ekstra «inntekten» kan fordeles likt til hver avdeling, evt 

fordeles etter behov.  

 

Forslag til vedtak: 

Gruppen jobber videre med forslag til handlingsplan for 2022, og legger frem endelig forslag på 

styremøtet i desember.  

Vedtatt enstemmig 

 

72/21 KM SATSER 

Det har kommet inn ønske om å øke våre km satser. 

Pr. dd. har vi kr 3,- pr. km og et tillegg på kr. 0,5 pr km med passasjer/henger. 

Sats på skattefri godtgjørelse for 2021 er kr. 3,5. 

Eksempel på andre DNT foreninger: Kr. 3,- Haugesund, Stavanger, Sunnmøre. Kr. 3,5 Telemark, 

Troms, Sør, Larvik, Sandefjord. Kr. 4.10 Romsdal. Noen har tillegg for passasjer/henger, andre 

ikke. Noen har krav om at reisen må godkjennes på forhånd. 

 

Forslag til vedtak: 

Satsene for bruk av privatbil til å utføre frivillig arbeid økes til kr. 3,5. Tillegget på kr. 0,5 beholdes 

for passasjer og henger. Godtgjørelse for lengre/mange turer må avklares med administrasjonen på 

forhånd. Vedtaket gjøres gjeldende for turer etter 1.1.2022. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

73/21 VALGKOMITE 

Det er styrets ansvar å skaffe en valgkomite bestående av tre medlemmer.  

Pr. dd. har vi 3 medlemmer i valgkomiteen, men en av dem går ut i år. 

Høre med de som allerede sitter der, kvinne  

 

Forslag til vedtak: 

Styrets medlemmer tar ansvar og finner en person som kan tiltre valgkomiteen etter årsmøte. 

 

 

74/21 VEDTEKTER 

Etter årsmøtet 6. mai 2021, mottok styret en e-post fra Svein Olsen med innspill til vedtektene. 

Styret fattet følgende vedtak: 

Arbeidsgruppen, bestående av Helga Daler, Edvar Ståle Otterstrøm og Rune Frank Andersen, tar 

en gjennomgang og vurderer endring av vedtekter på bakgrunn av disse innspillene. 

 

Arbeidsgruppens forslag var sendt ut med sakslisten. 

Arbeidsgruppen informerte om vurderinger de har tatt ihht benkeforslag, og hvordan best håndtere 

dette.  
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Arbeidsgruppen anbefaler at styret klargjør hva som menes med «nye investeringer» i §6 pkt 3. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar fremlagte forslag til endringer av vedtektene, med følgende innspill fra styret: 

«Innkalling og saksliste med innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes medlemmene 

digitalt, hvis mulig, minst 14 dager…» 

Styret ber økonomiansvarlig Edvar Ståle Otterstrøm og daglig leder Anne-Lene Stulen legge fram 

en sak på neste styremøte med forslag til klargjøring av hva som menes med «nye investeringer» i 

§6 pkt 3 i vedtektene. 

Enstemmig vedtatt 

 

75/21 REFERAT/ORIENTERING - RUNDEN RUNDT BORDET 

- Evaluering av TFH-samlingen 

Det ble sendt ut ca 130 invitasjoner, 80 av dem takket ja. Helga var ansvarlig for å lede 

samlingen og hadde et bra opplegg med å løfte frem de frivillige og informere om 

bærekraftstrategien. Bra å kunne flytte til peisestua etter middag og foreta prisoverrekkelse der. 

Det kan vurderes å legge samlingen til forskjellige steder.   

 

- Invitasjon til å løfte frem frivilligheten overfor politikerne, torsdag 9.12 kl. 17-21 på Ibsenhuset 

i Skien. FNF anbefaler alle organisasjonene til å delta og vise seg frem. 

DNT Vestfold og Helga skal delta med stand. Ønskelig at flere fra DNT TO deltar. 

 

Helga:  

Informerte fra VeTe-samlingen i Vrådal. 

   

Niels/Kystgruppa: 

Orienterte om seneste utvikling i Bolærne saken, og evt. andre muligheter.  

Færder Folkehøyskole la fram nytt forslag til samarbeidsavtale hvor det viste seg at vi kun ble en 

vanlig leietaker og ikke samarbeidspart. Intensjonsavtalen som var inngått tidligere hadde de gått 

bort fra.  

Christian har vært i direkte kontakt med Færder kommune om evt drift av befalsforlegningen.   

På Håøya skjer det lite, og det er ingen hast for oss å foreta oss noe der, om vi i det hele tatt skal 

gjøre noe.  

 

Christian/Naturvernutvalget:  

DNT TO sendte inn høringsuttalelse til Tønsberg kommune 9.11.2 vedr detaljreguleringsplan 

for Skjeggestadåsen delfelt B14.  

 

Admin:  

Ledersamling i Drammen 

Eivind deltok på ledersamlingen fra DNT TO som besto av en daglig leder samling lørdag før lunsj 

og ledersamling resten av lørdagen og hele søndagen. Det ble informert om digitaliseringen i DNT 

som betalingssystem på hyttene, bestillingssystem av hytter (VisBook), medlemssystem/CRM, 

system for utleie av utstyr, plan for nytt aktivitetssystem (Sherpa skal avsluttes) og frivilligsystem. 

Ellers ble DNTs sikkerhetsarbeid, bærekraftstrategi, frivillighetens år med VÅR DAG 22.05.2022 

diskutert. 

Kullossaken på Trollsvannstua 

Basert på de CO-målingene som ble foretatte i rekonstruksjonen av hendelsen konkluderte 

kommuneoverlegen med at aggregatet sannsynligvis var årsaken til at noen elever ble dårlige. Det er 

bruksforbud på aggregatet inntil pålegg er gjennomført og avvik lukket. Forslag til utbedringstiltak 

(flytte aggregatet vekk fra veggen, sørge for at eksosen blir ført over tak og installasjon av CO-

målere) er oversendt brannvesen og helsevesen. Avventer tilbakemelding før tiltak blir iverksatt. 

Opprettelse av Turstikomite Andebu.  

Ny komite under ledelse av Gunnbjørn Tangen er opprettet i Andebu, gjeldende for områdene rundt 

sentrum, Gravdal, Askjem, Møyland. Den blir å fungere på samme måte som våre andre komiteer.  

 

Jan Otto/Seniorgruppa:  

Siste seniortur for i år er gjennomført med 60 deltakere. 
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Live: 

Ca 200 var med på måneskinnsturen. Et fint arrangement (og månen kom opp etter hvert). 

Turpassavslutning planlegges. 

 

Svenn/FSG: 

Liten oppslutning om kurs til tross for stor interesse i forkant. 

 

Martin/ DNT Ung: 

Arrangert halloween-tur til Trollsvann med 5 deltakere. 

 

 

 Møtet ble avsluttet: Kl. 21.30 

Neste møte med julemiddag: Torsdag 16. desember   

 

 


