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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2004
Årsmøte 2004
Møtet ble avholdt 16. mars 2004 i Fagforeningenes Hus med 36 medlemmer til stede. Referat
fra møtet har ligget på vår nettside.
Styret

Leder:
Berit Olafsen
Nestleder:
Torleiv Moseid
Medlemmer: Lisbeth S. Kismul
Tom Knudsen
Henning Solheim
Varamedl.: Siri Bruun
Anne-Gro Gangenes
Roar Sommerset
Sverre Stiansen

Rådet

Leder:
Jens Ragnar Larsen
Medlemmer: Ivar Krogstad
Kristen Grenlee
Magne Risdal
Hallvard Bjørkli (senere flyttet og bedt seg fritatt)
Gunhild Lille
Eilif W. Knutsen
Torstein Olsen

Valgkomite

Leder:
Gunnar Dag Tørå
Medlemmer: Berit Lemme og Anne Fredriksen

Gruppene
Ruslegruppa

Ansvarlig:
Siri Bruun
Medlemmer: Kristen Grenlee, Anne-Gro Gangenes, Dag Pettersen,
Kjell Woxmyhr og Beate S. Johansen

Turgruppa

Ansvarlig:
Kåre Mogstad
Medlemmer: Ingeborg Lobben Gjennestad og Kjell Sandåker

Fjellsportgruppa

Ansvarlig:
Frode Gorseth
Medlemmer: Jostein Aalvik, Geir Køien, Astrid Gissinger, Rune Solhøi

Ungdomsgruppa

Ansvarlig:

Barnas Turlag

Ansvarlig:
Henning Solheim
Medlemmer: Anne Fredriksen, Hermund Ulstein, Henriette Torgersen

Håkon Eugen Gustavsen
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Medlemsoversikt
I 2004 har vi dessverre hatt en nedgang på 20 medlemmer, fra 2700 i 2003 til 2680 i 2004.
Dette utgjør 0,7 % og fordeler seg slik:

Hovedmedlemmer
Student/ungdom
Skoleungdom
Honnørmedlemmer
Husstandsmedlemmer
Barn
Livsvarige
Totalt

2003
1469
119
232
645
201
34
2700

2004
1437
68
115
249
592
187
32
2680

Tilgang/avgang
-32
-51
+115
+17
-53
-14
-2
-20

Hyttene
Det har ikke vært utført omfattende arbeider på hyttene i 2004. Tilsynet har imidlertid utført
vanlig tilsyn og vedlikehold på alle hyttene. Dugnadstur til Nystøyl er omtalt i siste nr av
Austheiene.
Olandsbu: Styret har vedtatt, etter befaring på stedet med Rådet, å gjøre nødvendige
vedlikeholdsoppgaver på Olandsbu:
- nytt tak
- ny pipe, ovnen er byttet i 2004
- to nye vinduer
- enkelt golv på hemsen
Styret har også vedtatt at alle hyttene, bortsett fra Torsdalsbu og Olandsbu som ligger ved
veg, skal være åpne. Etter avtaler med grunneierne må Skarsvassbu og Grunnetjørnsbu være
stengt under storviltjakta og Nutevasshytta under hele småviltjakta.
Rapport fra Olaf Martin Skjulestad, vedlegg 8.
Besøk på hyttene
Totalt er det en økning på 3,3 % fra 2003 til 2004 i antall besøk på hyttene. Dagsbesøkene har
en nedgang 30,3 %. Det vesentligste av dette er reduserte besøk på Tjørnbrotbu på grunn av
at vi ikke markedsførte Fjellkafe der sist påske. Hytta var imidlertid åpen med hyttevakter.
Berdalsbu har en stor økning i besøkende. Se ellers besøksoversikt, vedlegg 1.
Løypene
Ansvarlig:
Ingeborg Lobben Gjennestad
Ingeborg med sine medhjelpere har gjort en stor jobb i 2004. Arbeidet er ganske krevende,
men nødvendigvis ikke kostnadskrevende. Hun har satt opp en framdriftsplan for årene 20052007. Se rapport og framdriftsplan fra Ingeborg, vedleggene 9 og 10.
Natur og miljø
Rovviltutvalget:

Kontoret v/Kjell Sandåker
Avgitt høringsuttalelse omkring gaupejakt vinteren 2005 hvor vi
anbefalte at det ikke sattes i gang jakt før det foreligger grundig
dokumentasjon på bestandsstørrelse.

Forum for Natur og Friluft (FNF):
Lisbeth Kismul er vår representant i FNF. Hun har vært på ett møte.
FNF har avgitt høringsuttalelse i Reguleringsplan, del av Råna, i
Arendal kommune og omkring Vern av vassdragene Tovdalsvassdraget
i Aust-Agder og Litleåna, Kosåna, Høyeåna og Isefjærvassdraget i
Vest-Agder.
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Kommunedelplan Arendal kommune:
Styret har avgitt merknader til Kommunedelplan for Idrett, Fysisk
aktivitet og Friluftsliv 2005-2008. I svaret bemerket vi at AOT var
positive til at det defineres hva som er grøntområder og at begrepet
markagrenser beholdes. I samarbeid med kommunen ble også våre
merknader til Grønnstrukturplan ettersendt.
Naturlos:

Ca 5.500 personer har deltatt på de 109 turene som var med i årets
program. Dette var 30 turer mer enn i 2003. 22 turer i dette
programmet var hentet fra vårt program, henholdsvis fra Barnas Turlag,
Ruslegruppa og Havrefjell Turlag. Naturlosprogrammet inneholder bare
dagsturer.

Fiske i heiene:

Etter at AOT var med og satte ut fisk i Mjåvatnet ved Mjåvasshytta, har
vi solgt fiskekort for de deler av Fyresdal kommune som er med på
felles fiskekortordning. Det kan fiskes forsiktig i Mjåvannet allerede fra
sommeren 2005.

Økonomi
Generelt
Regnskapet er gjort opp med et driftsoverskudd på kr 198.420,46. Styret oppdaget raskt at de
budsjetterte inntektene ikke ville bli oppnådd og bestemte seg derfor å redusere utgiftene ved
å utsette en del vedlikehold på hyttene.
Kontingenter
Styret hadde ambisjoner om å øke medlemsantallet til 3.000 i 2006. Dette lykkes vi dessverre
ikke med og økningen fra 2003 skyldes økte kontingentsatser.
Tiltak:
9 Styret foreslår å utgi Friluftsmagasinet også i 2005 slik at vi blir mer synlige.
9 Felles avertering 1 gang pr måned om turer og arrangementer i AOT’s regi.
Salgsinntekter
Styret mener at årsaken til svikt i salg av varer fra kontoret er sammensatt av flere faktorer:
9 Anonym i gatebildet
9 Lite praktisk innredet til presentasjon av produktene.
9 Manglende markedsføring
Tiltak
9 Styret har bestilt fasadeskilt som skal settes opp over inngangsdøren og på hjørnet mot
Vesterveien.
9 Nedsatt komité som sammen med arkitekt Marrable skal komme med forslag til bedre
utnyttelse av lokalene.
9 Markedsføring gjennom media at vi blant annet er ”Best på kart”. Salg av kart gir et
godt bidrag til driften.
Proviantsalg
Mindre enn budsjettert, men ga et dekningsbidrag på kr 27 802 og 36 %.
Annonseinntekter
Årsmøtet 2004 økte inntektene av annonser til kr 30.000,00 samtidig som kostnader til løyper
ble økt tilsvarende.
Styret besluttet i våren 2004 å gi ut en friluftsavis som bilag til Agderposten. Annonsene ble
solgt av AOT, men fakturert av Agderposten. Overskuddet på kr 4.000 har blitt ført som
diverse inntekter. Det var derfor vanskelig å ”presse” våre annonsører til ytterligere støtte.
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Administrasjon og daglig drift
Kjell Sandåker ble ansatt i desember 2003 og begynte i full stilling på kontoret 2. januar 2004.
Jon Henrik Kismul og Marianne Mogstad har også i år vært sommer- og ferievikarer.
Åpningstider har vært som tidligere år. I siste styremøte før jul besluttet vi imidlertid å kutte
langdag på torsdag. Åpningstider er derfor mandag-fredag 10.00-15.00. Når
organisasjonssekretær deltar på prioriterte møter i arbeidstida er kontoret stengt. Kunngjøres
med oppslag på kontordør og viderekoblet telefon.
Møter/kurs/seminarer
Det er i alt avholdt ni styremøter og ett arbeidsmøte.
Leder har ellers deltatt på følgende:
Møte i Fjellsportgruppa 21.januar 2004
Møte 18.02.04 hos KOT hvor styreleder Pernille Rød Larsen i DNT var til stede
Forberedende møte til FN-Sambandets Miljødager 17.03.2004
Skole og Helse, seminar på Sæteren Gård 23.-24. september 2004
Besøk på Skien Telemark Turistforenings kontor 30.09.2004
Styrelederseminar på Randsvangen 30.-31. oktober
Erfaringsseminar om Seniorvirksomheten arrangert av KOT 24.11.2004
Konferansen Åpen og inkluderende 03.12.2004
FNs internasjonale dag for funksjonshemmede
Organisasjonssekretær har deltatt på følgende:
Møte i Fjellsportgruppa 21. januar
Kommunikasjonsnettverk hos DNT 10. mars
Skole og Helse, seminar på Sæteren Gård 23.-24. september
Daglig ledermøte i DNTs lokaler i Oslo 12. oktober
Kommunikasjonsnettverket Sherpa 2 hos DNT 13. oktober. Her deltok også Sverre
Stiansen og Ole Jakob Bråten.
Regionmøter
Deler av styret og org.sekr. har deltatt på to regionmøter hos STF i Stavanger. Framtidig
regionsamarbeid mellom STF, KOT, FOT, HT og AOT har vært diskutert. Det er enighet om
å lage en felles publikasjon og samarbeide om kart og gjøre hele regionen til en enhet i
markedsføringen.
Friluftslivets År 2005 – Streif 2005
Vi bestemte oss for å legge to av våre aktiviteter i FÅ 2005 til arrangementet Streif 2005.
Dette er et dugnadsprosjekt mellom mange organisasjoner hvor det skal være fokus på
verdien av norsk mat og levende kulturlandskap. Hovedintensjon i FÅ 2005 skulle være å nå
ut med våre tilbud til nye grupper, vesentlig unge.
I vår planlegging omkring dette har vi i 2004 deltatt i møter:
30. april på Evje – Kjell Sandåker og Sverre Stiansen
17. november på Dømmesmoen – Henning Solheim
30. november i Kristiansand – Kjell Sandåker
Rådet
Rådet har holdt to møter i 2004. Etter initiativ fra styret har vi drøftet utbedringsarbeider på
Olandsbu. Lederen var også med på en befaring til hytta.
Rådet har ellers engasjert seg for å få til en bedre beskrivelse av løypenettet vårt der vi ønsker
å få fram mer informasjon om det vi finner langs løypene i form av kulturminner, spesielle
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naturperler og andre ting av interesse. Det er satt ned en gruppe på tre personer som arbeider
med denne saken.
Landsmøte
Under landsmøte på Røros 24.-27. juni deltok Berit Olafsen, Tom Knudsen, Henning Solheim
og Kjell Sandåker.
Medlemsaktiviteter
I tillegg til de planlagte turer og aktiviteter i gruppenes regi, har styret og andre deltatt på
forskjellige arrangementer. Her nevnes:
Markedsdag i Tvedestrand, Sverre Stiansen og Jens Ragnar Larsen
Fevikmessa, Henning Solheim og Kjell Sandåker
Naturens Dag på Bjørnebo, Henning Solheim
FN-Sambandets Miljødager, Henning Solheim, Håkon E. Gustavsen og Frode
Gorseth
Kulturuka i Froland – sommerfest på Frolands Verk, Berit Olafsen og Lisbeth
Kismul
Nytelsesfestivalen i Grimstad, Kjell Sandåker viste lysbilder
Vegårsheidagen, stand v/Aud Mogen og Sverre Stiansen
Frivillighetsdagen i Arendal, Henning Solheim, Tom Knudsen og Torleiv
Moseid
Internasjonalt Forum – Røde Kors, Henning Solheim viste lysbilder
Høstmøte/medlemsmøte, lysbilder v/Lars Verket
Orienteringsmøter om AOT og muligheten for fjellturer, i Foreldrerådenes
Arbeidsutvalg (FAU) på skolene:
Levermyr Ungdomsskole i Grimstad
Holvika Ungdomsskole i Grimstad
Moltemyr skole i Arendal
Lunderød skole i Arendal, på alle fire skoler, Kjell Sandåker
Til slutt må nevnes Havrefjell Turlags åpning av første halvdel DNT-løypa Sandtjenn –
Uvdalsvatnet. Denne turen hadde over 100 deltakere. Her representerte Berit Olafsen og
Sverre Stiansen AOT.
Turer
Det var planlagt 46 forskjellige aktiviteter/turopplegg i 2004. Gjennomført og fordelt på
gruppene slik:

Turgruppa
Fjellsportgruppa
Barnas Turlag
Ruslegruppa
Ungdomsgruppa

Planlagt 2004
13
5
14
12
3

Gjennomført 2004
9
5
11
12
3

Gjennomført 2003
10
4
7
13

Se rapporter fra gruppene samt totaloversikt over turene i 2004, vedlegg 2.
Austheiene
Det er utgitt et nummer av bladet i 2004.
Redaksjonskomite har vært: Anne Helene Lieng, Sverre Stiansen, Lisbeth Kismul, Anne-Gro
Gangenes og Kjell Sandåker.
Friluftsmagasinet
I juni ga vi ut et Friluftsmagasin. Dette var en presentasjon av foreningen, vår virksomhet og
våre turområder. Annonser finansierte det hele, med et overskudd på kr 4.150.
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Redaksjonskomiteen sto for arbeidet, organisasjonssekretæren for annonsesalget og
Agderposten for produksjon og distribusjon. Vi har inntrykk av at magasinet ble godt mottatt.
Web-sidene
AOTs nettsider ligger nå under DNTs portal. Frode Gorseth har gjort hovedjobben med
nettsidene dit vi er i dag.
Ny løypetrase
Planlagt ny løypetrase fra Birtestøyl til Hengeltjørnloftet (løype mellom Granbustøyl og
Hengeltjørnloftet) har stoppet opp pga grunneiere som ikke vil være med.
Privat hyttefelt ved Kilandsfallene
Her har grunneier presentert sine planer og invitert oss med på eventuell samarbeid om
merket løype derfra til Olandsbu. Dette vil kunne vær et puff til å få en merket trase fra
Olandsbu til Dølemo.
Prosjekt Fri - FRIFOND
Prosjektet har nå gått i to år i et samarbeid mellom Ungdomsgruppa og Nidelva Padleklubb.
Det er søkt og innvilget såkalt FRIFOND-midler gjennom DNT. Prosjektet brukte ikke opp
de bevilgede midler i 2003. Disse ble overført til 2004. I 2004 er mottatt slike midler med kr
38.222. Av disse midlene er kr 5.000 direkte overført Havrefjell Turlag. Aktiviteter har vært
tre elvepadlekurs for nybegynnere i Nidelva ved Flaten. Se rapport fra Ungdomsgruppa,
vedlegg 6.
Fjellkafe Tjørnbrotbu
Kafeen fra påska 2003 ble ikke videreført grunnet kritikk av kafeopplegget fra
villreinforvaltningen. Vi hadde hyttevakter på hytta i påska 2004. Se ellers på side 4 om
besøk på hyttene.
Frivillighetsdagen i Arendal 18. september
Denne dagen regnet omtrent bort i år. AOT disponerte en plass med en bod ved Tom
Knudsen og Torleiv Moseid og Barnas Turlag ved Henning Solheim, Anne Fredriksen og
Hermund Ulstein med sin lavvo og steikehelle.
Evaluering
2004 har vært et krevende år for Styret. Grunnen er bl.a. at vi var vel optimistiske med
uttelling på inntektene ved å øke organisasjonssekretærstillingen fra 70 til 100 %.
Introduksjon og opplæring av nye medarbeidere tar tid.
Som det fremgår av regnskap og budsjett ble utgifter og arbeider på hyttene utsatt på grunn av
reduserte inntekter.
Samarbeidet med de andre turistforeningene i regionen er positive og gir inspirasjon og bedre
utnyttelse av felles resurser.
Rapportene fra gruppene er positive. Det har vært økende aktiviteter og flere personer er med
på turene. Deltakelsen i nærområdene er gode. Styret mener at det er lagt godt grunnlag for
markering av Friluftslivets År 2005 og den videre utvikling av foreningen. Besøkene på
hyttene viser også en liten stigning.
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FORSLAG/SAKER TIL ÅRSMØTE 2005

Stiftelsen Lille Torungen Fyr
v/ Harald Tallaksen
Arendal 14.02.05.

VEDLEGG TIL LILLE TORUNGENS VENNERs SØKNAD OM DRIFT AV STORE TORUNGEN

FAKTA OM AOT:
Stiftet 22.april 1899
Antall medlemmer pr 31-12-2004
Kontor
Bemanning

2.700
Vestregate 17, Arendal
1 person 100% stilling

Representater fra styret i AOT har i møte med Lille Torungens venner 9.februar gått inn for et
samarbeid med Lille Torungens venner i deres søknad om leie av Store Torungen fyr.
Det tas generelt forbehold at AOT’s årsmøte som avholdes 9.mars 2005 bifaller søknaden.
HVORFOR AOT ØNSKER Å LEIE STORE TORUNGEN FYR.
AOT er tilsluttet Den Norske Turistforening og har sammenfallende visjoner og formål
Felles mål er
9 FLERE MENNESKER UT PÅ TUR
9 DNT SKAL VÆRE EN HØYT PROFILERT SAMFUNNSAKTØR SOM BIDRAR TIL
Å SIKRE NATUR OG KULTURGRUNNLAGET OT TIL Å UTVIKLE
MENNESKERS KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL NATUR OG FRILUFTSLIV
9 UTVIKLE FLERE TILBUD I NÆRMILJØET (KYST, VANN, SKOG M.M.)
DRIFT AV FYR

Gjennom medlemsforeningene har DNT på landsbasis kontrakt med Kystverket om leie av 3
fyrstasjoner, bl. a. Langøytangen fyr (Skien Telemark TF) og Geitungen fyr (Haugesund TF).
I veivalgsdokumentet til DNT satser man nå mer på å utvikle tilbud i nærmiljøet og flere av
organisasjonens foreninger har nå nært samarbeid med kystlag og andre organisasjoner
tilknyttet kystmiljøet om den nye Kystleden.
Styret i AOT mener det vil være fordel for allmennheten at turistforeningen er medleier i
Store Torungen og som vil bidra til at flere mennesker vil oppleve friluftslivets gleder.
ROLLEFORDELING
AOT har ikke hatt tid til å drøfte de forskjellige roller med Lille Torungens venner, men med
vårt betjente kontor i Vestregate kan organisering og koordinering være en mulig oppgave. Vi
ser det som vesentlig for en vellykket turistmessig drift at det finnes et servicekontor med en
fornuftig åpningstid. Slik vi ser for oss driften, vil det være nødvendig med spesiell
nøkkelutleie og organisering/bestilling av transport for de besøkende. AOT ønsker å drive en
omforent del av anlegget på tilnærmet samme måte som våre øvrige ubetjente hytter.
Vi har også lang erfaring i drift av våre 11 hytter i Austheiene.
Tom Knudsen

Torleiv Moseid
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STORE TORUNGEN OG AOTs ENGASJEMENT

Informasjonsmøte 30.11.2004
I november inviterte Kystverket til informasjonsmøte omkring deres utleie av Store Torungen
fyr. De hadde da samarbeidet men kommunen med tanke om en presentasjon for kommunens
organisasjoner og andre mulige leietakere.
Kystverket opererte med en søknadsfrist for interesserte leietakere på 15. februar 2005.
På dette info-møtet deltok Torleiv Moseid, Henning Solheim og Kjell Sandåker fra AOT.
Styremøte 14.12.2004
Denne informasjonen ble i grove trekk videreformidlet til styret i sak 7-11-2004. Vedtak der
ble at dette skulle tas opp i et møte med Rådet fredag 7. januar 2005 og senere sak til Styret.
Befaring på Store Torungen 04.01.2005
Her var Kjell Sandåker fra AOT, tre representanter for Lille Torungens Venner, en fra
Mørland og Karlsen og en fra Kystverket på befaring og omvisning på fyrets bygningsmasse.
Møte med Rådet 07.01.2005
Fra de representanter i Rådet som møtte ble Styret frarådet å gå inn som selvstendig
søker/leietaker. Momenter til dette rådet var negative momenter som: Landskapsvernområde
med sterke begrensninger i bevegelsesfriheten i tiden 15. april – 15. juli (mulig forlengelse til
1. august), stor bygningsmasse og krevende vedlikehold samt de vanskelige havneforholdene.
Vernet av holmene utelukker videre opparbeiding av havneområdet som sprenging og
utbygging av kaianlegg. En omtrentlig enstemmig konklusjon der ble at AOT ikke søker som
selvstendig leietaker, men søker samarbeid med den organisasjon som måtte får leieavtale
med Kystverket.
Møte 17. januar med historielagene, Lille Torungens Venner, Fortidsminneforeningen,
Kløckers Hus oa. på Kroverten på Hisøy om Store Torungen
Her møtte Kjell Sandåker fra oss. Det ble her klart at det ikke var andre enn Lille Torungens
Venner som ville være søker til dette leieforholdet. Historielagene ville kun være moralske og
kanskje litt praktiske støttespillere for en leietaker. De samme kan en vel si om Stiftelsen
Kløckers Hus og Fortidsminneforeningen.
Styremøte 25.01.2005
Her ble det gjort vedtak om at vi ikke søker leieforhold med Kystverket alene. Vi tar kontakt
med Lille Torungens Venner med tanke på samarbeid og Haugesund Turistforening omkring
kontraktsforhold. Saken tas opp i årsmøtet 9. mars som avgjør vårt engasjement. Det
utarbeides en midlertidig samarbeidsavtale før søknadsfrist 15. februar.
(Sverre Stiansen stemte imot at vi gjør noe før det foreligger en leieavtale for Lille Torungens
Venner og vi har tilslutning fra årsmøtet).
Møte 01.02.2005 på Arendal Rådhus mellom kommunen og LTV
Her ble AOT invitert å være med. Berit Olafsen og Kjell Sandåker møtte. LTV presenterte
sine intensjoner med å leie Store Torungen med AOT som en mulig samarbeidspartner. Fra
Kystverkets og kommunenes side hadde det hele tiden vært noe av intensjonen at fyret skulle
bli bredt tilgjengelig for flest mulig. Ut fra dette mente LTV at kommunen burde stille seg
velvillig og bevilge midler som kom befolkningen og den til gode som nådde fram med
leiesøknaden. Rådmannen var positiv og ville fremme sak for Bystyret om å bevilge midler
til startkapital.
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Møte på AOTs kontor med Lille Torungens Venner - 09.02.2005
Fra oss møtte Tom Knudsen, Torleiv Moseid og Kjell Sandåker. Fra LTV møtte bare Harald
Tallaksen. Fra dette møtet foreligger forslag til AOTs forslag omkring vår tilknytning som
samarbeidspartner med LTV. Dette forslaget vedlegges.

LILLE TORUNGENS VENNERS SØKNAD
LTV beskriver et driftskonsept etter mal av vår hyttedrift. De vil møblere Fyrvokterboligen
slik at den gir plass til 14 overnattingsgjester. De tenker uthuset ombygd slik at det til
sammen gir 12 sengeplasser. Betjentboligen reserveres det for vaktmester/vertskapfunskjonen
som de har tiltenkt Mørland & Karlsen. Naustet tenker de ryddet og utrustet med tanke på
utleie til festlige arrangementer og kanskje undervisning for skoleklasser.
LTV presenterer et driftsbudsjett som balanserer med utgifter og inntekter på kr 140.000.
Driftskonseptet setter en rekke forutsetninger som: Tilfredsstillende avtale med Kystverket
mht. leietid og vedlikeholdsomfang, at de får en samarbeidsavtale med oss, at de får de
nødvendige tillatelser til opprustning og utbedringer, driftstilskudd fra Arendal kommune og
driftsavtale med Mørland & Karlsen.
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FORSLAG FRA OLAF MARTIN SKJULESTAD

07.12.2004
Hei
Tenk på dette forslaget mitt litt.
Vil ha det opp som sak på årsmøte.
Endring av vedtekter punkt 6.
Utvide styremedlemmer fra 4 til 6.
De to nye er hyttesjef og løypesjef, disse to skal ha ansvar for hytter og løyper i styret og skal
ikke ha andre oppgaver.
Skal ha samme rettigheter som resten av styret.
Jeg mener det er for få i styret og dette vi løse en del.
Hilsen
Olaf Martin Skjulestad

Styret behandlet forslaget i styremøte 17. februar 2005 og fattet følgende vedtak:
Styret tilråder ikke overfor årsmøtet at hytte- og løypesjef blir medlemmer i styret. Styret
ønsker å innkalle hytte- og løypesjef i aktuelle saker og anbefaler styret sammensettes som i
dag.
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FORSLAG FRA SVERRE STIANSEN

Sverre Stiansen
Gangdalen
4934 Nesgrenda

Gangdalen 22.01.05

Arendal og Oppland Turistforening
Postboks 369
4803 Arendal

Forslag til årsmøtevedtak

Deltakerne på hyttetilsynsmøte kan selv til enhver tid velge en talsmann over for styret.
Hvis ingen blir valgt på tilsynsmøte fungerer organisasjonssekretæren som bindeledd mellom
styret og de enkelte hyttetilsyn.

Begrunnelse:
Det er demokratisk å velge en talsmann. Hvis det trengs en felles talsmann/tillitsmann ovenfor
styret, bør det være en som er valgt av hyttetilsynet.
Hyttetilsynet består av erfarne folk som ikke trenger detaljstyring, men kanskje styrets
evaluering av hyttedriften på den enkelte hytte en gang i året.
Det er ikke ønskelig med flere nivåer på hyttetilsynet, det gjør avstanden i mellom styret og
hyttetilsynet større enn nødvendig.
Hyttetilsynet fungerer godt uten dugnadsleder på vanlige oppgaver. Ved større prosjekter har
det fungert greit med en prosjektleder valgt av styret for det enkelte prosjekt.

Hilsen
Sverre Stiansen

Styret behandlet forslaget i styremøte 17. februar 2005 og fattet følgende vedtak:
Forslaget fra Sverre fremmes ikke som vedtektsendring. Styret anbefaler at dette spørsmålet
tas opp på neste møte med tilsynsfolkene og blir en sak mellom det nye styret og
tilsynsfolkene.

12

VALG 2005
Årsmøte 9. mars 2005
Valgkomiteens forslag i uthevet skrift.
Verv:

Navn:

Velges for/funksjonstid:

Styreleder:

Svein Hjort-Olsen

2005

Styremedlem:
Styremedlem:

Anne-Gro Gangenes
Ingebjørg Svenningsen

2005-2006
2005-2006

Ikke på valg:

Torleiv Moseid
Henning Solheim

2004-2005
2004-2005

Varamedlem 1:
Varamedlem 2:

Olaf Martin Skjulestad
Ingrid Henrichsen

2005-2006
2005-2006

Ikke på valg, varamedlem 3 og 4:
Roar Sommerset
Sverre Stiansen

2004-2005
2004-2005

Rådet: ( 2 medlemmer velges for 3 år)
Rådsmedlem
Rådsmedlem

Bjørn Wiik
Dag Pettersen

2005-2007
2005-2007

Ikke på valg:

Kristen Grenlee
Magne Risdal
Hallvard Bjørkli
Ivar Krogstad

2003-2005
2003-2005
2003-2005 (flyttet og bedt seg fritatt)
2003-2005

Valgkomite: ( leder og 2 medlemmer)
Leder
Medlem
Medlem

Torstein Olsen
Berit Lemme
Anne Fredriksen

2005
2005
2005

Revisor:

Tore-Bjørn Pettersen

2005

Arendal 21.02.2005
Gunnar Dag Tørå, Berit Lemme og Anne Fredriksen
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Vedlegg 1

BESØKSTALL HYTTENE 2004
Fjorårstall i parantes

Hytte

Overnattinger

Dagsbesøk

TJØRNBROTBU

733 (727)

132 (232)

865 (959)

BERDALSBU

571 (389)

30 (30)

601 (419)

HOVSTØYL

193 (153)

7 (17)

200 (170)

TORSDALSBU

105 (26)

8 (4)

113 (30)

NYSTØYL

133 (196)

5 (11)

138 (207)

NUTEVASSHYTTA

198 (133)

14 (13)

212 (146)

GRANBUSTØYL

133 (179)

29 (20)

162 (199)

60 (30)

3 (6)

63 (36)

MJÅVASSHYTTA

215 (235)

21 (30)

236 (265)

GRUNNETJØRNSBU

123 (165)

7 (16)

130 (181)

SKARSVASSBU

209 (230)

17 (12)

226 (242)

18 (8)

10 (15)

28 (23)

2691 (2471)

283 (406)

2974 (2877)

HENGELTJØRNLOFTET

OLANDSBU
ALLE HYTTENE

14

Totalt

Vedlegg 2

FELLESTURER 2004 – OVERSIKT
Tur
nr.
1

Dato
fra – til
01.02

Type tur

Turmål – område

Turleder

Skitur

Olandsbu

2

14.-15.feb

Ridetur

Hest i Villmark – Øysang

3

21.-22.feb

Skitur

Griddalen – Nutevasshytta

4

26.-29.feb

Skitur

Vinterferietur

5

5.-7.mar

Skitur

Kåre N. Olsen
Turgruppa
Henriette Torgersen
Barnas Turlag
Kjell Sandåker
Turgruppa
Håkon E. Gustavsen
Barnas Turlag
Geir Køien
Fjellsportgruppa
Sten Arne Andersen
Kurt Nedenes
Tur/Fjellsportgruppa
Henning Solheim
Barnas Turlag
Håkon E. Gustavsen
Jonny Ingebrigtsen
Barnas Turlag
Gunnar Dag Tørå
Ruslegruppa
Dag Pettersen
Ruslegruppa
Kåre N. Olsen
Turgruppa
Anne Gro Vaagsnes
Ruslegruppa
Siri Bruun
Ruslegruppa
Bjørn Nyhus
Barnas Turlag
Kåre Mogstad
Turgruppa
Kjell Woxmyhr
Ruslegruppa
Sverre Stiansen
Turgruppa
Dag Pettersen
Ruslegruppa
Roald Knutsen
Turgruppa
Kristen Grenlee
Ruslegruppa
Henning Solheim
Barnas Turlag
Kjell Sandåker
Kåre Mogstad
Turgruppa

6

19.-21.mar Skitur

Birtedalen-GranbustøylNystøyl
Hovden – Sloaros

7

20.-21.mar Skitur

Skarsvassbu

8

24.-25.apr

Fottur

Orreleiktur

9

27. apr

Rusletur

Sørsvann, Stoa

10

4. mai

Rusletur

Bøkeskogen, Søm

11

9. mai

Fottur

Fjellstøllia, Froland

12

11. mai

Rusletur

Gjerstadvannet, Tromøy

13

18. mai

Rusletur

Revesand-Kaffijordet,
Tromøy
Fiskehelg til fjells

14

21.-23.mai Fisketur

15

23. mai

Fottur

Rjukanfossen, Tovdal

16

25. mai

Rusletur

Fagerhei, Tvedestrand

17

31. mai

Fottur

Heirevann, Nes Verk

18

1. juni

Rusletur

19

5.-6. juni

20

8. juni

Blesehelleren, Einerfjell,
Froland
Fisketur VindilhyttaMjåvasshytta
Kalvehageneset

Fottur
Rusletur

21

11.-13. jun Fottur

Klatrehelg Mjåvasshytta

22

11.-13.jun

Nybegynnertur KviptNutevasshytta

Fottur

15

Ant.
Delt.
avlyst
9
13
8
4
9

avlyst
14

40
34
23
60
110
avlyst
10
15
16
35
avlyst
44
29
avlyst

23
24
25
26
27
28
29

18.-21.jun

Ramse-SkarsvassbuGrunnetjernsbu-Austenå
25.-27.jun Fottur
Torsdalsbu-RamsvatnNystøyl
22.-25.jul Fottur
Bjåen-Tjørnbrotbu-Berdalsb
Bjørnevasshytta-Bykle
31.7.-1.8. Elvepadle- Nybegynnerkurs
elvepadling
kurs
14.-15.aug Elvepadle- Nybegynnerkurs
elvepadling
kurs
13.-15.aug
Jordgammer Bragdøya,
Kristiansand
20.-22.aug Fottur
Øyuvsbu-Gaukhei-Langeid

30

24. aug

31

26. aug

32

27. aug

33

august

34

august

35

31. aug

36

3.-5.sept

37

4.-5.sept

38

4.-5.sept

39

7. sept

40

11.-12.sep

41

14. sept

42

21. sept

43

2.-3. okt

44

17. okt

45

11.-12.des

46

12. jan
2005

Fottur

Kjell Sandåker
Turgruppa
Jarle Hille
Turgruppa
Ingeborg Gjennestad
Turgruppa
Håkon E. Gustavsen
Ungdomsgruppa
Håkon E. Gustavsen
Ungdomsgruppa
Henning Solheim
Barnas Turlag
Kåre Mogstad
Turgruppa
Rusletur
Furøya, Tvedestrand
Kjell Woxmyhr
Ruslegruppa
Kveldstur Jomåsknuten i Froland
Anne Fredriksen
Barnas Turlag
Kveldstur Flaggermuskveld i
Henning Solheim
Langsæparken
Barnas Turlag
Kveldstur Laksetrappa på Rykene
Anne Fredriksen
Barnas Turlag
Padling
Kanotur på Nelaug
Henning Solheim
Barnas Turlag
Rusletur
Granestua
Dag Pettersen
Ruslegruppa
Fottur
Familietur Skarsvassbu
Henning Solheim
Barnas Turlag
Elvepadle- Nybegynnerkurs
Håkon E. Gustavsen
kurs
elvepadling
Ungdomsgruppa
Fottur
På gamle ferdselsveger i
Petra S. Austenå
Tovdal
Turgruppa
Rusletur
Heirevann og Blekevann,
Gunnar Dag Tørå
Nes Verk
Ruslegruppa
Padling-klatring-rapellering, Astrid Gissinger
Reddalskanalen
Fjellsportgruppa
Rusletur
Holdalsheia, Skiftenes
Kristen Grenlee
Ruslegruppa
Rusletur
Staubø
Siri Bruun
Ruslegruppa
Fottur
Skarsvassbu-Lindeknuten
Jostein Aalvik
Fjellsportgruppa
Matlaging Matlaging i naturen
Henning Solheim
Kokkekurs ved 3. Heitjenn
Barnas Turlag
Kosetur
Hovden
Geir Køien
Fjellsportgruppa
Gårdsbesøk hos
Henning Solheim
Hildur Askeland, Søm
Barnas Turlag
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avlyst
8
6
5
11
avlyst
12
12
avlyst
20
30
20
12
26
14
avlyst
20
20
7
35
11
50
5

Vedlegg 3

TURGRUPPA – RAPPORT FOR 2004
Opprinnelig programmet for 2004 inneholdt 12 forskjellige turer, 3 skiturer og 10 fotturer
etter forskjellige opplegg.
Av disse turene ble en av skiturene og tre av fotturene avlyst. I tillegg til det opprinnelige
turprogrammet, planla vi en nybegynnertur i juni etter ide fra andre foreninger. Slike opplegg
var blitt stor suksess flere steder. Hos oss kom vi kanskje for sent i gang, eller vi planla turen
til feil tidspunkt. I allfall fikk vi ikke særlig oppslutning og måtte avlyse.
Firedagers-turen fra Bjåen til Bykle hadde 6 deltakere. Flest deltakere hadde dagsturen til
Fjellstøllia med 23 deltakere. Til sammen deltok 97 personer på disse turene.
Turgruppa har evaluert turprogrammet og deltakelsen på turene. Når det gjelder skiturer ser
vi tydelig trekk av at har ikke folk fått gå på ski heime og er kommet i ”ski-humør”, melder de
seg ikke på våre turer. Selv om forholdene kan være brukbare i fjellet. Fotturene får best
tilslutning som dagsturer på vår og forsommer. Det blir mer etterspørsel etter helgeturer i
august og september.
Disse betraktninger har vi forsøkt å ta litt hensyn til under planleggingen av årets turer.
Et omtrentlig uttalelse fra deltaker på en av våre turer: ”Jeg ante ikke at det vår så trivelig å
være med på fellestur!” Den uttalelsen sier mye. Vi som kjenner turprogrammene til AOT
bør markedsføre de blant folk som ikke kjenner oss så godt.

Kåre Mogstad

Kjell Sandåker

Ingeborg Lobben Gjennestad

Vedlegg 4

RUSLEGRUPPA – RAPPORT FOR 2004
Ruslegruppa har som vanlig avviklet 7 tirsdagsturer på våren og 5 om høsten med et snitt på
35 deltakere på hver tur.
Alle turene har et lite ”tema” som f.eks. lokalhistorie, utsiktspunkt osv. Rusleturene passer
godt inn i DNTs ”veivalg” hvor det bl.a. er understreket nødvendigheten av å utvikle flere
turtilbud i nærmiljøet.
I forbindelse med en mulig etablering av egen seniorgruppe i AOT, vil Rusleturene i 2005
skifte navn til Tirsdagsturer.
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Vedlegg 5

FJELLSPORTGRUPPA - RAPPORT FOR 2004
Fjellsportgruppa har de siste årene vært nede i en liten bølgedal med mange avlyste turer, så i
2004 la vi lista litt lavere og annonserte 5 turer hvorav alle ble arrangert. I tillegg til ”våre”
turer var vi med Barnas Turlag på den årlige klatrehelgen til Mjåvasshytta.
Det begynte med skitur i Austheiene 5. – 7. mars. Turens 4 deltakere gikk på ski fra
Birtedalen til Granbustøyl fredag kveld, 25 minus og et nydelig måneskinn. Lørdag gikk så
turen videre til Nystøyl i kjempevær, ny overnatting og retur til bilen i Birtedalen på søndag.
Fredag 19. mars reiste 6 medlemmer fra Fjellsportgruppa til Hovden. Overnatting på på
Hovden Fjellstoge der også 3 medlemmer av Turgruppa i AOT hadde tur til Sloaros. Turen
innover lørdag formiddag gikk greit, været ble stadig bedre, og det ble også tid til en tur i
området rundt Sloaros før servering av en fortreffelig middag på kvelden. Før returen søndag
holdt Geir og Rune et mini-skredkurs for deltakerne. Konklusjon - det er ikke lett å finne folk
med søkestang.
Helgen 11. - 13. juni ble den årvisse Klatrehelgen sammen med Barnas Turlag avviklet på
Mjåvasshytta. 30 forhåndspåmeldte og ventelister. Her fikk de som ville prøve seg i
rappellering og klatring på topptau. Vi fikk god klatreteknisk hjelp av Stig Magne og Bjarne
slik at flere kunne holde på samtidig. Denne turen er nok kommet for å bli.
Helgen 11.-12. september hadde vi et flott arrangement i samarbeid med Arendal Kajakklubb.
20 påmeldte møtte opp på vår base-camp ved Landvikvannet. Vi startet lørdagen med tur til
Støle for de med padleerfaring, og en innføring i padling for nybegynnerne. Utpå
ettermiddagen var det samling i Reddalskanalen, der Rune Solhøi og Jostein Aalvik ga en
innføring i klatringens mysterier. Mange fikk seg en overraskelse her. Vi fikk også besøk av
pressen, noe som ga fin omtale av våre aktiviteter. Dessverre ble det litt tøffere enn antatt
grunnet regn. På kvelden var det tid for grilling med heimelaga potetsalat og grillet banan.
Søndag gikk turen inn til Reddalsvannet, deretter ut kanalen for å delta i offisiell kanalåpning
etter at kanalen ble opprustet. Her la vi oss bakerst i konvoien av sjekter – et flott skue.
Denne turen ble en ubetinget suksess, og står allerede på neste års program.
Helgen 2. – 3. oktober gikk turen til Skarsvassbu med topptur til Lindeknuten som
høydepunkt. Været verken var eller ble det beste, men 11 optimister trasket i vei fra Øvre
Ramse i Tovdal lørdag formiddag, og etter en god lunsj på hytta bestemte vi oss for å finne
Lindeknuten (580 moh). Med både regn og tåke benyttet vi kart og kompass, og omsider fant
vi toppen, sikkert flott i solskinn, men i vind og regn og kalde å fingre ble turen lang og
oppholdet på toppen kort. Neste gang benytter vi oss av en lett omskrevet fjellvettregel 4 ”lytt
til erfarne kjentfolk” så slipper vi å gå ekstra omveier for å finne fram.
Årets siste tur gikk til Hovden lørdag 11. desember. Egentlig var målet Tjørnbrotbu, men
grunnet snømangel ble det en ”kosetur” hvor 5 av gruppas medlemmer deltok.
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Vedlegg 6

UNGDOMSGRUPPA – RAPPORT FOR 2004

Kilandsfallene hvor vi padler
Aktiviteter
1. Trykking av brosjyre. Info om 2 padlekurs
2. Brev til alle U-medlemmer i AOT m/spørreundersøkelse
3. Padlekurs 30. juli-1. august
4. Padlekurs 13. – 15. august
5. Padlekurs 27. – 29. august
6. Samtaler/brevveksling med grunneier Oland om Kilandsfallene
7. Samarbeid med Nidelva Padleklubb
Siden prosjekt ”FRI” for ungdom fikk en litt svak start i 2003 med ”bare” 22 deltakere fra
Åmli videregående og ingen fra våre medlemmer måtte det tenkes litt annerledes.
Brev med program for padlekursene og et spørreskjema ble sendt til alle u-medlemmer i
AOT. Det ble respons på begge. Ikke så mye som en kunne håpe. Første kurset hadde 5
deltakere, andre 11 og tredje 14 deltakere. Til sammen 2003/2004 har vi hatt 53 deltakere
på padlekurs. Etter påtrykk fra medlemmer og andre mente vi at det 3.kurset kunne
avholdes. På de to siste kursene måtte jeg si nei til flere som ønsket å delta som grupper
på 2 eller flere da kursene var fulle.
Gjennomføring av kursene
Alle hadde oppmøte ved Kilandsfallene i Froland. Noen tok Nelaugbanen til
stasjonen for Kilandsfallene. Dette førte til at kursleder måtte kjøre en del for
å frakte disse i tillegg til padleutstyr til kurstedet med privatbil for å hindre forsinkelser på
oppstart av kurset.
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Hva deltakerne betalte for:
1. 2 padleinstruktører i 2 dager
2. Overnatting i Aot`s lavvoer
3. Et middagsmåltid på lørdag
4. Saft og kjeks som ”lunsj”mat begge dager
Pris medlemmer kr 300, ikke medlemmer kr 750
En del ble AOT-medlemmer som følge av prisfordelen det gav.
Kritikk av kurset
Ensidig positiv kritikk av kurset! Både på instruksjon, overnatting og mat!
En deltaker mente hun ikke fikk tilstrekkelig info om oppmøtested ved start på 1.kurset i
august 2004. Rutinene på dette ble endret slik at alle fikk tilbud om kart over området for
å unngå misforståelser. Noe av rekrutteringen ble gjort på Høgskolen i Bø. Her ble
responsen enorm, noe som tyder på at u-gruppen muligens kan fortsette med det. Og det
vil bli gjort. Vedlagt ligger det utvidete program for 2005. Jeg vil takke alle som har
bidratt i 2004 til at det ble et spennende og givende år i vannet.
Det er søkt om midler til å lage aktivitetskart til Friluftslivets År 2005.
Det er søkt om midler i DNT til videreføring av prosjekt FRI.
Ungdomsgruppa eier: (kjøpt inn i 2004)
2 lavvoer 7-9 personer
1 Eagle kokesett
1 Steketakke for bål
Video fra padlekursene våre

Håkon Eugen Gustavsen

20

Vedlegg 7

BARNAS TURLAG – RAPPORT FOR 2004
Barnas Turlag har i 2004 hatt 14 forskjellige turaktiviteter på programmet. Nytt av året var
ridetur på Øysang 14.-15. februar. I kjempefint vintervær red vi hele lørdagen og overnattet i
lavvo fra lørdag til søndag i 15 minusgrader.
Orreleik i Mykland med Jonny Ingebrigtsen og Håkon E. Gustavsen som turledere var også
en populær tur. Den var fulltegnet lenge før den ble annonsert i Agderposten.
Klatrehelga på Mjåvasshytta i samarbeid med Fjellsportgruppa er blitt en populær tradisjon.
Alltid fulltegnet og med venteliste på 15-30 personer.
Vi hadde også et kveldsarrangement i Langsæparken med Kari Fiskevatten fra Agder
Naturmuseum og Botaniske hage. Der lyttet vi på og kikket etter flaggermus. Et spennende
arrangement og en spennende samarbeidspartner som vi fortsatt skal samarbeide med.
Kveldstur til Bellevues hytte ved 3. Heitjenn samlet 50 personer til kokkekurs. I regn og vind!
Mat ble laget over bål på steikehelle.
Anne Fredriksen var turleder for kveldstur til laksetrappa på Rykene. Her fikk deltakerne se
laksen hoppe ut og inn av laksetrappa/heisen.
Barnas Turlag har til sammen fått 180 bøker fra Biblioteket til våre hytter. I 2004 ble
Hovstøyl skjenket 60 bøker. Skarsvassbu og Mjåvasshytta har fått tidligere.
Vi har også fått en mengde fine naturbøker av Helge Krogh. Dette takker vi så mye for.
Dessverre har vi også måttet avlyse turer, tre grunnet manglende deltakelse og en grunnet
forfall fra turleder.
I 2004 har disse vært med og hatt ansvar: Henriette Torgersen, Anne Fredriksen, Hermund
Ulstein og Henning Solheim.
Velkommen til nye spennende turer i 2005!

Henning Solheim
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Vedlegg 8

RAPPORT HYTTENE 2004
Det har i 2004 vært to tilsynsmøter, med bra oppmøte. Vi har også skrevet arbeidsinstruks for
hyttetilsynet og alle har nå skrevet under slike. Dette er nødvendig, for å ha et ryddig forhold
mellom AOT og hyttetilsynene. Her er også mange goder og håper tilsynene bruker disse.
Hyttetilsynene har gjort en meget god jobb i 2004, det er de som driver hyttene og ikke meg.
De fortjener ros og vil få det på neste møte. Uten dem stopper vedlikeholdsarbeidet opp.
Føler vi har noe fint i sammen og vi viser at det er gøy å jobbe dugnad.
Fjellet, med løyper og hytter er det vi i AOT skal sette høyest på sakslista. Det er der jeg og
tilsynsfolkene trives. Fjellet er bare herlig og dette må vi ta godt vare på, slik at alle som vil
kan komme dit.
Jeg har lagt frem planer for fremtiden, med nye hytter som et mål og vedlikeholdsplaner for
de hyttene vi har. Målet mitt er at flest mulig folk kan få oppleve fjellet og våre hytter.
Vi har i år ikke fått en eneste klage på hyttene. Da vet dere alle hvem vi skal takke.
Vil også gi en stor takk til Bjørn Wiik for alle årene han har vært med. Jeg håper vi får han
med på noen dugnader til.

Olaf Martin Skjulestad
Hyttesjef i AOT
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Vedlegg 9

RAPPORT FRA LØYPEANSVARLIGE 2004
ARBEID GJORT I 2004
BERDALSBU – BJØRNEVANN
Dugnad 31.7 – 2.8: Thorleif og Ingeborg Gjennestad, Sten Arne Andersen, Jonny Baardsen,
Kari Ø. Røyset og Eva B. Gjesdal remerket og vardet store deler av strekket fra Berdalsbu.
11.8: Ingeborg vardet og remerket resten av strekket (3km var tatt året før).
Nå er hele ruta fra Berdalsbu til Bjørnevannshytta remerket, vardet og ryddet.

TORSDALSBU – HOVSTØYL – NOS
TORSDALSBU – NYSTØYL
Dugnad 29.6 – 1.7: Kåre Mogstad, Ola-Jan Prestbakmo, Tor Vik, Arne Lemme, Jonny og
Odin Ingebrigtsen, Jonny Baardsen og Terje Ristøl.
Merket, vardet og ryddet disse rutene.
Kjell Sandåker har satt opp skilt der gamle stien fra Kleivgrend – Nås startet: ”Ikke merket”,
og meldt i fra ”Til fots i Norge” og Turplanleggeren på nettet om at dette strekket legges ned.

HOVDEN – TJØRNBROTBU
Skulle vært remerket og vardet ferdig i 2004, men her har en ikke kommet til enighet med
Bykle kommune og grunneier om trase.

DØLEMO– SKARSVASSBU og VINDILHYTTA – GRUNNETJØRNSBU
Undertegnede skulle gå gjennom rutene, men dårlig vær på de aktuelle tidspunktene (det må
være tørt når en maler T-er) medførte at arbeidene ikke ble gjort i år

GRIDDALEN – NUTEVASSHYTTA
Utsettes også til 2005.

Ingeborg L. og Thorleif Gjennestad
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LØYPEPLAN AUSTHEIENE 2005- 2007
2005
SKARSVASSBU – DØLEMO
Må lage klopp vest for Skarsvassbu (mot Ramse).
Gå over hele strekket for å sikre at ruta er godt nok merket. Det har fortsatt kommet inn
kommentarer på for dårlig merking enkelte plasser.
Ingeborg satser på å ta dette 2 dager i år.
HOVDEN – TJØRNBROTBU
Her håper vi på en løsning på trasevalg i løpet av året slik at vi kan skilte og merke ruta. Det
vil ta ca 1 dag.
Siste del av løypa opp til Tjørnbrotbu ble remerket og vardet i forbindelse med et vardekurs i
2001.
VINDILHYTTA – GRUNNETJØRNSBU
Det har kommet inn merknad om et par steder med svært dårlig merking. Remerke hele ruta.
Ingeborg tar dette, varighet 2 dager.
GRIDDALEN – NUTEVASSHYTTA
Sette opp 2 tydelige skilt, 1 i veiskille nederst i Griddalen og 1 der stien tar av fra vegen.
Lenger opp langs vegen opp mot Øyarvann står 2 etter vår mening misvisende skilt med tittel
”Nutevasshytta om Øyarvann”. Vi mener disse 2 skiltene enten må fjernes eller at de påføres
”ikke merket”.
Stien Griddalen – Nutevasshytta bør ryddes og remerkes.
2 personer 2 dager.
BJÅEN – TJØRNBROTBU
Varde og remerke hele strekket.
4 personer 3 dager i juli/august.
NUTEVASSHYTTA – GRANBUSTØYL
Remerke hele strekket. Vurdere å endre trase ca halvveis og la løypa gå lenger øst sør for
Blakstjønn. En vil da komme opp i åpnere lende (etter tips fra bestyreren på Kvipt).
Ingeborg og Kjell ser på trasevalg og tar kontakt med grunneiere.

2006
VALLE – HOVSTØYL
Skilting, remerking og eventuelt varding.
BJØRNEVANN – HOVSTØYL
Se på ny trase på den sørligste delen av ruta. Vurdere om det er mulig å legge løypa lenger
møt vest sør for Bråvasskaret og følge Nutsfjellet sørover (langs fylkesgrensa). En vil i så fall
slippe å gå i alt bjørkekrattet, og heller få fin utsikt utover Finndalen.
NUTEVASSHYTTA – NYSTØYL
Remerke hele ruta, eventuelt sette opp noen varder.
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2007
BJØRNEVANN – HOVSTØYL
Jobbe videre med trasevalg, sende søknader til grunneiere, eventuelt begynne og merke og
varde.
TJØRNBROTBU – BYRTE
Remerke, eventuelt noe varding.
BIRTEDALEN – GRANBUSTØYL
Se på traseen, remerking, rydding.
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAVREFJELL TURLAG 26.01.05.
Lyngrillen
Det var 41 personer til stede.
Formann Ole Jacob Bråten ønsket velkommen.
Ole Jacob Bråten ble valgt til møteleder.
Årsmøtet har blitt annonsert slik det skal. Innkallingen ble godkjent.
May-Britt Hassel ble valgt til referent.
Yngvar Øigarden og Olav Smestad ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 1:Årsmelding.
Ole Jacob leste opp årsmeldingen som var trykt opp og ble delt ut på årsmøtet.
Opplysning fra Torleif Skåli:
I forbindelse med plan om nye naturreservat i Gjerstadskogene som Turlaget har blitt brukt
som høringsorgan til – mye av dette området ligger i Nissedal.
Årsmeldingen ble godkjent.
Sak 2. Regnskap.
Truls Martinsen leste opp revisjonsmeldingen.
Det var ingen spørsmål til denne. Den ble godkjent.
Sak 3. Driftsbudsjett for 2005.
Ole Jacob Bråten leste opp forslag til driftsbudsjett. Det ble vedtatt.
Sak 4. Valg.
Lars Lindstøl leste opp valgkomiteen forslag til nye tillitsvalgte.
Dette ble godkjent.
Det nye styret ble:
Leder:
Ole Jacob Bråten, Gjerstad (på valg i 2006).
Styremedlemmer:
Jekke Liby, Risør (på valg i 2006).
May-Britt Hassel, Risør (på valg i 2006).
Heidi Rødven, Risør (på valg i 2007).
Per Kveim, Nissedal (på valg i 2007).
Varamedlemmer:
Magnus Gjetmundsen, Gjerstad (på valg i 2006).
Harald Valle, Nissedal (på valg i 2006).
Valgkomite:
Reidar Felle, Nissedal (på valg i 2006)
Lars Lindstøl, Risør (på valg i 2007)
Anne Marie Gryting, Gjerstad (på valg i 2008)
Revisor:
Truls Martinsen, Risør (på valg i 2006)
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Ole Jacob takket Torleif Skåli og Torhild Strangstad for godt samarbeid i styret og gav dem
hver sin blomsterbukett. Han ønsket også Heidi Rødven og Per Kveim velkommen i styret.
Heidi var formann i interimstyret da Turlaget ble startet. Per har vært til stor hjelp i
forbindelse med den nye DNT løypa i Gjerstad.
Sak 5: Saker eller forslag fra styre eller medlemmer.
Ingen saker er meldt til styret.
Sak 6: Havrefjell Turlag i 2004.
Ole Jacob viste en presentasjon av turer og løypemerking i 2004.
Informasjon om hjemmesiden til turlaget.
Turlaget har fått kr. 5ooo,- fra Frifond. Disse pengene skulle brukes i 2004 og var øremerket
barn og unge. Turlaget har kjøpt en lavvo som skal være til utlån til barnehager, skoler, lag og
foreninger. Reglement for bruk lages på neste styremøte. Barn og unge har førsteprioritet.
Sak 7: Turprogram for 2005.
17. april: Åpningstur av Fransåsenløypa. Samarbeid med AOT.
24. april: Topptur til Hasåsen. Samarbeid med Idun Idrettslag.
8. mai: Vårtur til Havrefjell (blitt en tradisjon) – samarbeid med Gjerstad IL.
16. mai: Pinsevandring Søndeled og Risør Historielag – Turlaget har ikke noe med turen å
gjøre, men bruker å reklamere for turen i turbrosjyra.
5. juni: Spikketur i Landsverkområdet. Samarbeid med Gjerstad Husflidslag og Gjerstad IL.
12. juni: Historievandring i Gjerstad. Samarbeid med Gjerstad Historielag og Gjerstad IL.
21. august: Tur til Steinhytta på Risfjell. Samarbeid med Gjerstad IL.
28. august: Åpningstur i ny DNT-løype. Gautefall – Uvdalen. Samarbeid med Gjerstad IL.
AOT, Skien og Telemark Turistforening (STT) og Statskog.
Det var ingen kommentarer til turprogrammet.
Pause med kaffe, kake og loddsalg.
Sak 8: Lysbildepresentasjon av Per Ole Halvorsen.
Han viste fine bilder av dyr og natur gjennom de fire årstidene.
De fleste fra Gautefall - Drangedalsområdet.
Sak 9: Eventuelt:
Forespørsel fra valgkomiteen i AOT om noen av medlemmene vil sitte i styret.
Tilbakemelding så raskt som mulig.
Innspill - Informasjon om Seniortur i Risør.
Sverre Stiansen fra AOT takket laget for godt samarbeid og ønsket lykke til videre.
Ole Jacob takket for godt fremmøte. Håper mange blir med på tur i 2005.
Til styret:
Nytt styremøte 10. februar kl. 19.00 på Lyngrillen. Ole Jacob sender ut innkalling.
Referent May-Britt Hassel
Underskrift av protokoll:
____________________
Yngvar Øigarden

_______________________
Olav Smestad
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