
 
 

Årsmøte 2017 
 
 

Innkalling 
DNT fjellsport Aust-Agder innkaller herved til ordinært årsmøte. 
 
Tid: tirsdag 10. januar, kl. 1800 
Sted: Arendal Idrettspark - Sør Amfi - Møterom 207 “Bøtte” 
Innkallingsdato: 18.12.2016 
Innkalt: Åpent for alle 
 
Saker til årsmøtet: Alle stemmeberettigede har rett til å fremme forslag for årsmøtet. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styrets leder i hende senest 10 dager 
før årsmøtet avholdes. Ved innkomne forslag blir det utarbeidet en revidert dagsorden. 
Forslagsfrist: 31. desember. 
 
 
 

Saksliste 
1. Valg av møteleder. 
2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 
3. Valg av referent og to til å signere protokollen. 
4. Behandle årsmelding og regnskap. Årsmelding og regnskap blir lagt ut på nettstedet i forkant av 

årsmøtet. 
5. Behandle innkomne forslag. 
6. Valg av nytt styre og valgkomite. Se valgkomiteens innstilling på nettstedet. 
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Innkomne forslag 
Forslag a) Er det greit at personer under 18 år blir med på våre turer? 
 
Forslaget er fremmet av styremedlem Solvor Ek Hayes og gjelder endring av vedtektenes punkt 2 
“Deltakelse og medlemskap”, angående 18 års aldersgrense på overnattingsturer: “Gruppas 
arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense.” 
 
Styret har tidligere behandlet, og stilt seg enstemmig bak et tilsvarende forslag (styremøte 3-2015, med 
en litt annen ordlyd) som også ble fremmet for årsmøtet 2016. Forslaget falt da på et manglende 2/3 
flertall (8 for, 4 mot, 3 blanke). 
 
Bakgrunn for dagens vedtekt: 
Formålet med bestemmelsen er å unngå at umyndige deltar alene på arrangementer med overnatting og 
potensielt utsetter seg selv for uønskede situasjoner. Fjellsportgruppas arrangementer baseres på at 
deltakerne er i stand til å ta vare på seg selv og det er ikke lagt opp til at man skal ta ansvar for 
umyndige personer. DNT har dessuten egne undergrupper for andre alderstrinn, eksempelvis DNT ung 
som er for de mellom 13 og 26 år. Noen mener også at eventuell alkoholbruk på hyttene kan være 
uønsket sammen med mindreårige. 
 
Forslagstiller ser imidlertid at bestemmelsen kan få utilsiktede negative konsekvenser slik den er 
formulert per i dag. Det gjelder situasjoner hvor umyndige deltar i følge med en foresatt. I slike tilfeller 
virker det som 
unødvendig å utestenge yngre deltakere siden begrunnelsen over delvis blir irrelevant. Forslagstiller 
foreslår derfor at vedtektene endres slik at personer under 18 år har lov til å delta sammen med en 
foresatt på aktiviteter med overnatting. 
 
Forslag til ny ordlyd: 
“Foresatte som er med på turen bør selv vurdere om umyndige er fysisk sterke nok til å være med. 
Foresatte bør selv vurdere om det er ok at umyndige er på tur med voksne som eventuelt nyter et glass 
vin eller en øl på turen.” 
 

Styrets innstilling til valgkomite 
Styret innstiller følgende personer til valgkomiteen: 
 

● Kristian Aas (gjenvalg) 
● Gunleiv Byremo (nyvalg) 

 
Valgkomiteen velger selv sin leder. 
 
 
 
Støle, 18. desember 2016, på vegne av styret, 
Axel Bjelke, styreleder 
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