
 

 

Referat fra årsmøte 2016 

Dato: 17/4.2016 

Sted: Klostersalen, Kannik 

Til stede: 11 stk. 

SakslisteSakslisteSakslisteSaksliste    

1111))))    Velkommen og presentasjon av sakslisteVelkommen og presentasjon av sakslisteVelkommen og presentasjon av sakslisteVelkommen og presentasjon av saksliste    

Morten Stegarud ønsket velkommen og presenterte sakslisten 

2) Valg av referent, ordstyrer, to til å underskrive 2) Valg av referent, ordstyrer, to til å underskrive 2) Valg av referent, ordstyrer, to til å underskrive 2) Valg av referent, ordstyrer, to til å underskrive protokoll og tellekorpsprotokoll og tellekorpsprotokoll og tellekorpsprotokoll og tellekorps    

Referent: Ann Kristin Kro  

Ordstyrer: Cathrine Horn 

Signere protokoll: Kjersti Stangeland og Njord Solberg 

Tellekorps: Helene Lie, Espen Sundet Nilsen 

4) Presentasjon av Årsmeldingen4) Presentasjon av Årsmeldingen4) Presentasjon av Årsmeldingen4) Presentasjon av Årsmeldingen    

Årsmeldingen ble presentert av Ann Kristin Kro. 

5555) ) ) ) Presentasjon høyaktivitetsutvalgetPresentasjon høyaktivitetsutvalgetPresentasjon høyaktivitetsutvalgetPresentasjon høyaktivitetsutvalget 

Vinteren 2015 ble det dannet et utvalg med personer som har kompetanse innen et utvalg av 

«høyaktiviteter». Utvalget utarbeidet en rapport som er lagt frem for hovedstyret i STF, Morten 

Stegarud presentert rapporten på årsmøtet.  

Det er vanskelig for utvalget å gi en konklusjon, men anbefaler Fjellsportgruppen å ta del i aktivitetene 

rapporten omhandler. Utvalget anbefaler at STF bør engasjere seg i aktivitetene for å være en attraktiv 

tilbyder i et formalisert, norsk friluftsliv. Rapport og presentasjon er vedlagt. 

Kommentarer 

Njord Solberg: Rapporten vektlegger «at en ikke ønsker å gå andre i næringen, eller gå i direkte 

konkurranse med eksisterende aktører». Njord poengterte at det var DNT som startet med flere av 

disse aktiviteten, stiller derfor spørsmål ved dette punktet. Det ble ikke diskusjon ut over dette.  

6) Valg av nytt styre6) Valg av nytt styre6) Valg av nytt styre6) Valg av nytt styre    

Valgkomiteen har bestått av Njord Solberg og Cathrine Horn. Njord presenterte valgkomiteens arbeid. 

Det har vært stor interesse for å sitte i styret, komiteen har fått 15 forslag til kandidater i tillegg ble det 

gjort en del oppsøkende arbeid.  Valgkomiteen har lagt vekt på høyaktivitetsutvalgets rapport i 

utvelgelsen av kandidater. Det er 4 plasser på valg, valgkomiteen landet på 6 kandidater, 1 kandidat 

valgte å trekke seg.  

Disse går ut av styret: Cathrine Horn og Espen Sundet Nilsen 

Disse fortsetter et år: Morten Stegarud (leder), Marius Strøm, Helene Lie  



 

 

Kandidater til styret: Kjersti Stangeland, Julie Jacobi Jonstrup, Rickard Strivens (1år). 

Styret ble valgt med applaus.  

8) Valg av en person til valgkomiteen8) Valg av en person til valgkomiteen8) Valg av en person til valgkomiteen8) Valg av en person til valgkomiteen    

Njord Solberg stiller til gjenvalg som medlem av valgkomiteen, valgt med applaus 

9) Innkomne saker9) Innkomne saker9) Innkomne saker9) Innkomne saker    

Njord Solberg meldt inn forslag til endring i vedtektene og strategidokumentet. Nytt forslag ble 

foreslått på årsmøtet, styret er kjent med vedtektene og at forslag skal meldes inn 2 uker før 

årsmøtet, men gir tillatelse til endringen.  

Endring i strategidokumentet må ikke stemmes over på årsmøtet, men sendt inn som et forslag for å 

ta det opp til diskusjon. Forslaget sendes til det nye styret.  

§V: Årsmøtet stemmer mot forslaget med 10/1 stemmer 

§VI: Årsmøtet stemmer for forslaget som ble foreslått på årsmøtet med 9 stemmer:  

«Styret inviterer medlemmer av STF til turplanleggingsmøtet innen slutten av september…» 

7. Årsmøtet stemmer mot forslaget med 8/1 stemmer 

10) Innspill fra salen10) Innspill fra salen10) Innspill fra salen10) Innspill fra salen    

Njord: Oppfordret til å ha foredrag eller annet for å tiltrekke seg flere fremmøte til årsmøtet.  

 

 

 

 

 

Ann Kristin Kro  

Stavanger 25.april 2016 

 

 

 

Kjersti Stangeland        Njord Solberg 

 

 

 


