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Tid:   Torsdag 23. november 2017, kl. 18:00 

Sted:   AATs lokaler, Langbryggen 21 

Innkallingsdato: 19. november 2017 

Innkalt: Nils Julian Krämer, Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Solvor 
Ek Hayes, Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Til stede: Nils Julian Krämer, Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Solvor 
Ek Hayes 

Forfall:  Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Møtet ble hevet: kl. 20:30 

Referent:  Jostein Aalvik 

 

Saksliste 

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger. 

Sak 07/17 Planlegging av årsmøte 2018 (2017) 

- Dersom det er tilgjengelige lokaler på Sør Amfi vil årsmøtet finne sted 10. januar 2018 kl 18.00 
til 21.00. Solvor booker lokale og kommer med tilbakemelding. (Solvor) 

- Jostein lager årsmelding og legger fram regnskap/oversikt over gruppas økonomi. (Jostein) 

- Valgkomiteen ved Kristian Aas er kontaktet, Nils purrer. (Nils) 

- Vi annonserer årsmøtet på hjemmesiden og Facebook og minner om frist for innkommende 
forslag. Axel legger dette ut så snart dato er bekreftet. (Axel) 

- Vi spør Dag om å være møteleder. (Nils) 

- Nils lager årskavalkade og tar gjerne i mot bilder til denne. (Nils) 

- Bevertning, vi bestiller i henhold til frammøte. Mineralvann kjøpes inn, kaffe kan vi lage men 
må kjøpe en pose traktekaffe. 

- Dagsorden som tidligere. 

- Rapport fra Sommerturen og Via Ferrata i Setesdal mangler (Jostein/Nils). 

 

Sak 08/17 Alkoholkonsum under turen/erfaringsutbytte (Audun). 

Dette har vært diskutert tidligere (ref. sak 5a årsmøte 10. februar 2016) og ut fra styrets 
erfaringer fra et antall turer ser vi ikke på dette som noe problem som vi trenger å diskutere 
videre. 

Sak 09/17 Strategisamlinger 2017 (Audun/Jostein) 

AAT har i år holdt 2 strategisamlinger, den første 12. til 13. mai med Jostein som deltaker, 
den andre 27. til 28. oktober med Audun som deltaker. Begge avholdt på Lyngørporten 
Bokhotell. 

Tema på disse samlingene var blant annet hva som skjer i inneværende år, nyheter fra DNT 
sentralt, AAT’s framtidige mål (Veivalg 2019-2023) samt jubileumsåret 2018. Fullstendige 
referater er bevisst ikke lagt ut på nett men er tilgjengelige på forespørsel. 

Sak 10/17 Evaluering av årets aktiviteter (Alle) 

Vi hadde en kort gjennomgang av årets aktiviteter og gruppa ser seg så langt ganske 
fornøyd med nivå og deltakelse men det er alltid ønskelig med flere deltaker på våre 
aktiviteter. 

Sak 11/17 Turprogram 2018 (Alle) 

Vi har fått flere innspill til aktiviteter og turer for 2018. Disse ble gjennomgått og følgende kan 
nevnes: Trugetur i februar, dagsturer til Solhomfjell, Roan og Skuggenatten. Via Ferrata i 
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Åmli, Sommertur til Olavsbu i Jotunheimen og ikke minst avslutning med blåtur i oktober. 
Mulig også noen turer i samarbeid med Vest-Agder. 

 

Solvor renskriver programmet og sender dette ut til høring. 

 


