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ÅRSMØTE I DNT VANSJØ FOR 2018 

06. mars 2019 på Skihytta 



 

 

AGENDA FOR ÅRSMØTE I DNT VANSJØ 6. MARS 2019 

 

 
1. Velkommen og åpning 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av dirigent 

4. Valg av referent 

5. Valg av tellekorps 

6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

7. Behandle forslag fra styret om vedtektsendringer 

8. Godkjenne årsberetningen for 2018 

9. Godkjenne revidert årsregnskap for 2018 

10. Godkjenne handlingsplan for 2019 

11. Godkjenne budsjett for 2019 

12. Behandle eventuelle innkomne forslag til årsmøtet 

13. Valg av medlemmer til styre og valgkomité 



DNT Vansjø 

 

 
 
 
 
 

Vedtekter for DNT Vansjø 
 
Vedtatt på konstituerende generalforsamling 13. 
januar 2009 og revidert 7. febrar 2012, 2. mars 
2017 og 6. mars 2019. 

 
§ 1 FORMÅL 

 
DNT Vansjø skal arbeide for å legge forholdene 
til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og 
naturvennlig friluftsliv – og for sikring av 
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

 
§ 2 TILHØRIGHET 

 
DNT Vansjø er tilsluttet Den Norske 
Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er 
overordnet. 

 
§ 3 FORENINGENS VIRKE 

 
Etter formålet skal foreningen arbeide med å: 

 
• Arrangere turer og møter. 
• Tilrettelegge stier, raste- og leir 

plasser. 
• Formidle informasjon som kan øke 

interessen for natur og friluftsliv. 
• Samarbeide med andre natur-, frilufts-, 

kultur- og miljøorganisasjoner. 
• Arbeide for sikring og vern av natur- 

og friluftsområder innenfor 
foreningens virksomhetsområde. 

 
§ 4 MEDLEMMER 

 
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i 
DNT og bor i en av kommunene Våler, Råde, 
Rygge og Moss – eller som bor et annet sted og 
ønsker å være medlem i DNT Vansjø. 

 
§ 5 KONTINGENT 

 
DNT sentralt står for fastsetting og innkreving 
av medlemskontingenten. 

 
 

§ 6 SIGNATUR 
 
Foreningen forpliktes ved underskrift av leder 
og et styremedlem i fellesskap, eller av fire av 
styrets øvrige medlemmer i felleskap. 

 
§ 7 ÅRSMØTE 

 
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars 
måned og innkalles med minst tre ukers 
varsel ved annonse i lokalpressen og/eller 
ved skriv til hvert enkelt medlem. Saker som 
skal behandles, må være innkommet til styret 
senest to uker før møtet. 

 
Årsmøtet skal: 

 
1. Godkjenne innkalling og saksliste 

 
2. Velge møteleder. 

 
3. Velge referent. 

 
4. Velge to til å underskrive protokollen. 

 
5. Behandle foreningens årsberetninger. 

 
6. Behandle foreningens regnskap i 

revidert stand. 
 
7. Vedta foreningens arbeidsprogram og 

budsjett. 
 
8. Behandle innkomne forslag med styrets 

innstilling. 
 
9. Velge: 

 
a. Leder for to år. 

 
b. Nestleder, sekretær og tre styre-

medlemmer for to år. 



DNT Vansjø 

 

 

c. To varamedlemmer for ett år. 
 
d. Valgkomité bestående av tre 

medlemmer valgt for tre år. Det velges 
slik at ett medlem skiftes ut årlig 

 
e. Ledere for undergruppene etter styrets 

forslag. 
 
Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for 
stemmegivning. Det kan forlanges skriftlig 
avstemning. Alle valg gjøres med alminnelig 
flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen 
dobbeltstemme. 

 
§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av 
styret, og må sammenkalles når minst 1/5 av 
foreningens medlemmer forlanger det. 

 
§ 9 STYRETS OPPGAVER 

 
1. Foreningens ledelse og midler forvaltes av 

styret i henhold til vedtekter og 
årsmøtevedtak. Foreningens leder har den 
daglige ledelse og leder styrets møter og 
forhandlinger. 

 
2. Leder innkaller til styremøter så ofte som 

behovet tilsier, eller når minst tre av 
styremedlemmene forlanger det. 

 
3. Styret fatter sine avgjørelser med simpelt 

flertall. Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. Styret er beslutnings-
dyktig når minst fire av medlemmene er 
til stede.  

 
4. Varamedlemmene innkalles til alle 

styremøter og har tale og forslagsrett, 
men kun stemmerett når 
styremedlemmer har forfall. 

 
5. Sekretæren fører protokoll over alle 

styremøter og medlemsmøter. 
 

6. Foreningens regnskap føres av eksternt 
regnskapsbyrå, og styret er ansvarlig for 
at foreningens midler er sikret på en   
forsvarlig måte. Styret godkjenner 
regnskapet som legges frem for 
årsmøtet.  

 
7. Gruppeledere som er valgt/godkjent av 

årsmøtet, innkalles med tale- og 
forslagsrett til jevnlige samarbeidsmøter 
og er underlagt de samme taushetsregler 
som øvrige varamedlemmer og 
medlemmer i styret. 

 
§ 10 VEDTEKTSENDRING 

 
Forandringer i foreningens vedtekter kan bare 
vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. 
Forslaget til vedtektsendring må være 
innkommet til styret minst to uker før 
årsmøtet. 

 
§ 11 OPPLØSNING 

 
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av 
to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ 
flertall hver gang. Forslaget om oppløsning 
skal sendes alle foreningsmedlemmer minst 2 
uker før hvert årsmøte avholdes. 

 
Ved en eventuell oppløsning overdras 
foreningens midler til Den Norske 
Turistforening. 



ÅRSMELDING 2018 FOR DNT VANSJØ 
 

DNT Vansjø har i 2018 fortsatt den positive utviklingen med medlemsvekst, høyt aktivitetsnivå 
og stor entusiasme. En ny aktivitetsgruppe for større barn, DNT Vansjø Junior, ble ønsket 
velkommen i september og Hyttekomitéen for Ravnsjøhytta og Ravnsjøholmen ble organisert 
og kom i gang mot slutten av året.  
Årsmeldingen er utarbeidet på grunnlag av innsendte årsrapporter fra de enkelte 
aktivitetsgruppene. Det er gjort noen redigeringer for at årsmeldingen kan gi en samlet 
framstilling av DNT Vansjø’s aktivitet i 2018. 
 
Årsmøtet 1. mars 2018 ble avholdt på Skihytta med 44 medlemmer til stede. Etter avholdt 
valg hadde foreningen følgende styre / tillitsvalgte: 
 
Leder:     Øystein Kjærnes    (NY)          
Nestleder:    Per Olav Eliassen             
Sekretær:    Nina Lødeng        (NY)                                
Kasserer:    Ranveig Borgestrand 
Styremedlem:    Hilde Mytting        (NY)                
Styremedlem:               Christen Stray                        
Varamedlem:    Elisabeth Gjerstad 
Varamedlem:    Arild Karlsen 
 
Revisorer:    Eivind Støren og Tom Wigdahl 
Valgkomité:    Annie Holmsen, Jørn Holløkken og Helge Jodalen (NY) 
 
Ledere for aktivitetsgrupper har i 2018 vært: 
Barnas Turlag:    Per Olav Tveit og Bjørn Christensen 
DNT Vansjø Junior:   Nina Lødeng og Elisabeth van der Sijde (fra september) 
DNT Ung:    Robin M. Simonsen og Martin Michalsen  
Sti- og dugnadsgruppa:  Helge Jodalen 
Gapahukgruppa:   Sigurd Karlsen 
DNT Vansjø Turskøytegruppe: Edgar Barsjø 
DNT Vansjø Kajakkgruppe:  Per Olav Eliassen 
Ravnsjøgruppa:   Henry Mogstad og Bjørn Helmersen 
Hyttekomitéen:   Øystein Kjærnes (fra desember) 
Merkeprosjekter:   Kjell Magnussen og Knut Tomt  
Web-medarbeidere:   Per Olav Eliassen og Kristine Kolsrud 
HMS-ansvarlig:   Per Olav Eliassen 
Miljøvernkontakt:   Helge Jodalen 
  
Daglig leder 
Funksjonen som daglig leder er helt avgjørende for det høye aktivitetsnivået i foreningen og 
for god samordning av aktivitetsgruppene. Vektleggingen av å søke midler til ulike bygge- og 
merkeprosjekter har også i år generert betydelige midler som sti- og dugnadsgruppa har 
omsatt i aktiviteter og svette.  Evy Eliassen er ansatt i stillingen i 100 %.   



Med daglig ansvar for den utadrettede kontakten lokalt og sentralt har hun sammen med 
andre tillitsvalgte bidratt til at foreningen har opparbeidet et nettverk som er viktig for 
samhandling og samarbeid med andre offentlige og private aktører.   
 
Styrets arbeid 
Styret har utvidet tidsrammene for sine møter for å kunne drøfte saker mer inngående. Vi har 
hatt fokus på den videre utviklingen av foreningen, hvordan frivillige medarbeidere kan 
involveres og bruke ressurser og kompetanse i foreningsarbeidet. Foreningens profil utad har 
også vært et aktuelt tema ved siden av en løpende oppfølging av foreningens økonomi. Det er 
blitt avholdt 7 styremøter i 2018. Styreprotokoller blir nå distribuert til gruppelederne til 
orientering om styrets arbeid og vedtak. 
 
Samarbeidsmøtene har som sedvanlig blitt benyttet til å informere bredt om hva som skjer 
og planlegges i de ulike aktivitetsgruppene.  Informasjon om DNT’s sentrale veivalgdokument 
og vår egen forenings planer for jubileumsmarkeringer har fått spesiell oppmerksomhet. 
Det har vært avhold 3 samarbeidsmøter i 2018. 
 
Sliterfest 
Sliterfesten ble arrangert 29. november på Skihytta med godt frammøte. Invitert trubadur var 
Pål Valdal med sin gitar. Brith Bakkens julemat og bløtkake skapte stor matglede mens Per 
Livars Engene’s bildekavalkade viste mange av høydepunktene fra tur- og dugnadsaktiviteter. 
 
Medlemsmøtet, - vanligvis avholdt i oktober - november, ble flyttet til over nyttår, - nærmere 
bestemt 13. januar som er DNT Vansjø’s stiftelsesdato – for 10 år siden. 
 
Den Norske Turistforening 150 år 
Jubileet ble behørig markert på flere måter gjennom året. Stor tv-overført jubileumsfest i Oslo 
Spectrum i januar ble fulgt opp av Lars Monsen og hans turvenner gjennom noen sommeruker. 
I Østfold gikk DNT-foreningene sammen om å arrangere «topptur» i hver enkelt av fylkets 18 
kommuner. Turene i våre fire kommuner ble gjennomført med stor oppslutning!  
 
Landsmøte og øvrige møter 
Foreningen var i DNTs landsmøte i Oslo representert ved Robin Simonsen og Martin Michalsen 
fra DNT Ung og Nina Lødeng og Øystein Kjærnes fra styret i tillegg til daglig leder Evy S. 
Eliassen. 
Daglig leder deltar i sine mer eller mindre faste fora hvor hun ivaretar foreningens interesser. 
Foreningen er førøvrig hyppig representert i ulike møter og sammenhenger hvor vi blir invitert 
og/eller ser det formålstjenlig å delta.  
 
Per Livar Engene er styremedlem i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Østfold som 
representant for DNT-foreningene i Østfold.   
 
Administrasjon 
DNT Vansjø har kontor med noe begrenset lagerplass i Vålerveien 149 som leietaker hos KIAS. 
Bjørn C i Dyreveien er foreningens ekspedisjonskontor og ivaretar utlevering av DNT-nøkkel 
og salg av kart og enkelte klesprodukter. Åpningstider 09 – 17 og 10 – 14 (lørdager). 
 



Vansjøtraver’n 
Daglig leder har hatt ansvar for utarbeidelsen av Vansjøtraver’n med innhenting av turforslag, 
lage beskrivelse av turer og arrangementer, reklame og redigering m.m.m.  Vansjøtraver’n 
distribueres som vedlegg til Fjell og Vidde til samtlige av DNT Vansjø’s medlemmer.  
Kursvirksomhet 
Kurs og opplæring skal være et prioritert innsatsområde i DNT Vansjø. Mestring i friluftsliv 
gjennom ferdigheter og kunnskap gir som regel en dypere naturopplevelse.  
Padlere og turskøytere har særskilte krav for deltakelse og kjører egne kursprogram; se under 
deres avsnitt. 
Øvrige kurs som er gjennomført er klatrekurs, ferskingkurs i friluftsliv, førstehjelpskurs. 
 
Ut.no-gruppe 
En arbeidsgruppe på 5 personer er etablert for å gjennomgå turbeskrivelser og bildebruk i 
«våre turer» som er lagt ut på Ut.no. Dette har dels sammenheng med GDPR-forskriften, dels 
med at Ut.no går over i en ny versjon ila januar 2019. 
 
Natur- og miljøvernarbeid 
Aktuelle saker som foreningen har levert høringsuttalelser til – alene eller sammen med andre: 

• Byggehøyder i Moss Næringspark 
• Reguleringsplan for store datasentre i Våler kommune 
• Byggehøyde på boligblokk i Pælebukta 
• Framføring av vannledning gjennom Mossemarka fra Frydenlund mot Vestby 
• NVE’s kartlegging av mulige områder for vindkraft i bl.a Våler kommune 

 
Flere representanter fra styret og andre tillitsvalgte har deltatt i Moss kommunes 
arbeidsgruppe for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Arbeider fortsetter inn i 
2019. 
Plukking av andres plastsøppel er i ferd med å bli en vanlig foreteelse på turer i regi av DNT 
Vansjø ved at plastposer deles ut til deltakerne (Kajakk, Junior, Barnas Turlag, nærturgruppa)  
Sti- og dugnadsgruppa hadde sin årlige strandrydding på Kjellandsvikstranda 17.4.18 
 
Barnas Turlag 
Barnas turlag har hatt et bra år med godt fremmøte på turer, camp, skattkister og friluftskoler. 
Vi forstår at turer med «litt ekstra» er morsomt for barna og trekker flere med. 
Turer i 2018: 
April:   På jakt etter Våpenhula i Mossemarka 
Mai:     På spennende tur med skumle stier i Mosseskogen 
August: På grottevandring i Larkollen 
Oktober: På tokt til Gullholmen (det ble tokt på Jeløy i stedet da det var for sterk vind 
  til å kjøre båt)  
 



       
 
 
Kaptein Rødskjeggs skattkister 
Fortsatt en populær aktivitet og godt besøkt. Sti- og dugnadsgruppa sto for utplassering av 
skattkistene ved Ødemørk 20.mars, for flyttingen til Kirkebygden i juli og innhenting på høsten.  
 
 
Turbocamp, for barn 8 – 12 år med ledsagere 
Atter et år med en vellykket camp på Ravnsjøholmen 7.- 9. september. Litt vått, men alle var 
ved godt mot og koste seg med padling, overnatting i gapahuk og lavvo, fisking og mye annet. 
23 deltagere.  

 
 

 
 
 
 
Friluftsskolen for barn 10 – 13 år  
I år hadde vi to Friluftsskoler.  
Råde 2. – 6.  juli. Samarbeid med Råde kommune. 21 deltagere 
Moss 7. – 10. august. Samarbeid med Oslofjorden friluftsråd, Moss Kommune, Home Start. 30 
deltagere. God avisdekning, veldig gode tilbakemeldinger. 
 



       
 
 
DNT Vansjø Junior 
 
DNT Vansjø Junior ble etablert sommeren 2018 med Nina Lødeng og Elisabeth van der Sijde 
som turledere.  
 
3. juli hadde Elisabeth van der Sijde og Nina Lødeng sitt første planleggingsmøte, hvor det kort 
tid etterpå ble sendt en forespørsel til styret til DNT om det kunne være av interesse å starte 
opp en ny turgruppe for aldersgruppen mellom Barnas Turlag og DNT Ung (ca. 11-16 år).  
Vi er en fast, fin gjeng på 12-15 deltagere på turene, barn og voksne. I tillegg har vi hatt en del 
forespørsler, så satser på at gruppa vokser seg større, sakte men sikkert 😊 
DNT Vansjø Junior har valgt å bruke facebook for å publisere sine arrangementer. 
  

 
 

Aktiviteter i 2018:  
• 16. sept.: Deltar på Tre topp turen på Jeløy.  
• 23. sept.: Bålkos og førstehjelp; kuttskader + brannskader + bruddskader.   
• 13. okt.: Grottetur i Larkollen. Grilling, pinnebrød og popcornkjele.  
• 11. nov.: Kart og kompass på Våler Varde. 
• 9. des.: Adventstur til Ravnsjøhytta. Lagde viltgryte på bål og hadde 

skiskytterstafett.  



Kurs i 2018:  
• Nina har deltatt på turlederkurs – 22.-23. september 2018 
• Nina og Elisabeth har deltatt på livredningskurs i vann – 21. oktober 2018 

 

 
 
 
DNT Ung 
Gjennom DNT sitt jubileumsår så har vi hatt rekordstor aktivitet. Det hele begynte med at vi 
skulle gå hele DNT Vansjø’s kystlinje, og første etappe påbegynte vi en kjølig januarkveld. 
Dette gav stor mersmak for oss, selv om noen syntes dette kanskje var i kaldeste laget. Ikke 
nok med at vi gikk hele kyststien, noe vi fullførte i juni 2018, så har vi også gått pilegrimsleden 
gjennom Østfold, og sett på mange av de kulturhistoriske minnesmerkene i regionen, men 
også funnet mange steder av mer moderne historisk betydning.  
 

              
 

To lengre prosjekt har vært gjennomført gjennom året, og vi har hatt hytteturer med ski, ukes 
tur i Jotunheimen, høsttur i Skrimfjella og ikke minst; - vi har hatt nærturer gjennomgående 
så og si alle onsdager gjennom hele året. Deltakelsen på onsdagene varierer, langt flere i de 
varmere månedene enn i vinterhalvåret. Det samme kan vi nok si om de arrangerte turene 
våre og, men det holder seg gående. Det har også blitt et tilskudd av turledere hvor flere har 
fått gjennomført turlederkurs nå i 2018.  
 
Avslutningsvis har og DNT Ung Vansjø vært godt representert ved både Landsmøtet til DNT 
Ung Drammen og DNT Landsmøte i Oslo.  



Nærturgruppa 
Vi har hatt mange fine vandreturer og sykkelturer gjennom året og på mange av turene har 
det vært deltagerrekord. Noe av dette skyldes at vi i år har hatt jubileums toppturkonkurranse 
i forbindelse med 150 års jubileet. Dette var et samarbeid mellom de fire DNT foreningene i 
Østfold og som skapte stor entusiasme. Det har blitt arrangert en topptur i hver kommune i 
hele Østfold, altså 18, og de som fikk flest stempler i kortet var med på trekning av en kano 
med utstyr, tursekker og termoser. Hovedpremien gikk til Øivind Utne, DNT Nedre Glomma. 
Fra vår forening var det Jan Vidar Krathe som vant termos.  
Våre turer gjennom året: 
April:  Fra Refsnes til Dragonfjellet og Ramberg på Jeløy 
  På umerka stier ved Brønnerødtjern 
  Mosseporten – Krokebukt – Båten – Bjørnåsen – Mosseporten 
  Jubileums topptur til Armrosåsen, Svinndal 
Mai:  Jubileums topptur med Rygges ordfører fra Vang til Kjempekastet 
  Tur på vakre Oven 
  Vandretur på Bastøy, DNT Horten 
  Sykkeltur i Rygges unike kulturlandskap 
August: Fra Circle K til Nåløyet 
September: Sykkeltur i Follo syd (avlyst pga. været) 
  Jubileums topptur «Tre topper på en dag» på Jeløy   
  Stalsberget rundt 
Oktober: Jubileums topptur til Vetaåsen i Råde 
  Vandretur på Bastøy, DNT Horten 
  Fra Klypen til Bernstøtten ved Grav 
 

             
 
 
Årets vintertur i mars gikk til Gomobu Fjellstue i Valdres med 20 deltakere. 
 

 



Turskøytegruppa                      
Starten på året 2018 var som sesongen 2017/18 preget av gode isforhold. I 2018 ble det innen 
sesongens slutt i begynnelsen av mars, arranger 9 fellesturer, hvorav to var nybegynnerturer. 
             I samme periode hadde vi også to nybegynnerkurs, med til sammen 25 
deltakere, samt at vi hadde et plumpekurs på isen med 10 deltakere. Denne vinteren hadde 
vi også fått låne en skøytesliper av Wintersteiger, som Olaf Schmedling, tok ansvar for og 
forestod sliping hjemme hos seg selv. Sesongen ble avsluttet med en samling av turlederne 
hjemme hos Torill Lundh og Øyvind Strandmann med oppsummering av sesongen. 

Leder av turskøytegruppa har fra august bistått Bergen Turlag og Lørenskog Turlag i 
opprettelsen av turskøytegrupper. 

Den 6. september hadde vi plumpekurs på Vaskeberget, med 24 badevillige deltakere, iført 
turskøyteutstyr. I oktober hadde vi en turlederkveld, hvor vi gikk igjennom planer for 
sesongen, turinnbydelse etc. Ved utgangen av 2018 har vi 19 turledere/assistenter. 

 

Iskongress 2019 skal avholdes i Østmarka, med Skiforeningens turskøytegruppe som 
vertskap. Noen av turlederne har vært med på planleggingsmøter i den forbindelse. Styret i 
DNT Vansjø vedtok i november 2018 enkelte justeringer av veileder for organisering av 
turene i turskøytegruppa.  

I november ble det arrangert turskøytekveld på Skihytta, Mossemarka, med salg av 
turskøyteutstyr ved Sports Mate. Fast post på programmet er gjennomgang av 
grunnleggende sikkerhet på tur. Vi lanserte også profileringstøy med turskøytemotiv, 
designet av turskøyter Anette Heggem. Det var ca 60 fremmøtte. I desember startet vi 
sesongen med to fellesturer på lille julaften, og ytterligere to turer i romjula, hvorav en gikk 
på Sæbyvannet og Ravnsjø.  

Totalt var det 285 deltakere og alle turlederne/assistentene har bidratt, samt at det ved et 
par anledninger har blitt oppnevnt assistenter ad hoc på isen i 2018. Det har blitt 
gjennomført en rekke isspaningsturer for å forberede fellesturene. Ved utgangen av 2018 
hadde vi 60 medlemmer på Skridskonätet, det var ca 410 navn lagt inn på turskøytegruppas 
epostliste, samt at Facebokgruppen hadde ca 350 medlemmer. alle får parallell informasjon 
til våre turer og aktiviteter.  Gjennom året har vi også hatt flere intervju med NRK om ferdsel 
på isen, oppslag i Moss Avis m.m. Mot slutten av året ble Turskøytegruppa i DNT Vansjø til 
DNT Vansjø Turskøytegruppe. 



Kajakkgruppa 
DNT Vansjø Kajakk har gjennomført sin andre sesong, og det ser ut til å være en suksess. Vi 
har en god stamme på åtte dedikerte turledere som også er planleggingsgruppen og 
driftsavdelingen. De er med og styrer alt. Jeg besluttet derfor å legge ned arbeidsgruppen som 
også besto av andre personer, og fikk takket de for sin gode innsats med å være med på 
etableringen av gruppen. 
Gjennom hele sesongen har det vært gode tilbakemeldinger på hvordan turene legges opp og 
på det positive fellesskapet som skapes. 
 
Gjennom hele sesongen har vi hatt fokus på plast og annen søppel i Vansjø og i havet. Alle 
deltagere har blitt oppfordret til å plukke med seg det de ser av søppel, og så har turlederne 
samlet inn og kastet det etter turen. Dette har vært en positiv greie, som til tider har hatt et 
innslag av konkurranse i seg. 
 

 
 
I 2018 har det vært arrangert: 
22 onsdagsturer 

• Fra 6 – 23 deltagere pr gang 
• 12 deltagere i snitt 

Fire overnattingsturer 
• 21 deltagere på den første (m/DNT Horten på Færder) 
• 26 deltagere på den andre (m(DNT Horten i Vansjø) 
• 5 deltagere (som overnattet) på Bile (I forbindelse med en onsdagstur og Kr. Hfd) 
• 3 deltagere i Vansjø (Høsttur i striregn) 

Andre arrangementer 
• Bassengtreninger I Mossehallen vinterhalvåret 
• Medlemskveld m/Eian fritid 
• Luciapadling 
• Turledere på kurs med DNT Drammen og fl. 
• Bølgefestivalen (kompetanse og entusiastsamling) 
• Yoga for padlere i vinterhalvåret 
• To grunnkurs havkajakk 
• Padledemo på åpningen av Elveplassen 
• «Prøv en kajakk» åpent arrangement på Holmsbo.  
• Sesongavslutning 



Sti- og dugnadsgruppa 
I 2018 har Sti- og dugnadsgruppa hatt 45 personer på mailista, men det har vært en hard 
kjerne på ca 20 personer som hver tirsdag året igjennom har vært aktive i gruppa. 
Det er loggført 2025 dugnadstimer, samt noen rene turer i prosjekt «aktiv i 100» 
 
Prosjekter 
Av store prosjekter må nevnes ferdigstillelse av Elveplassen og kano- og kajakkutsettingsplass 
i Nordbyelva. Her er det kommet ny gangbro, Rennebubjelken, over elven, samt at hele 
elvefaret på 3 km ned til Vansjø er rensket opp. Rampe er bygget og gangvei ned til elven er 
støpt.  Byggeledere var Olaf Schmedling og Roar Løken. 
Skileikbrakka til Moss Skiklubb på Noreødegården ble ferdigsnekret før sommeren. 
Ny trapp ned skrenten til Ravnsjøholmen kom på plass under Bjørn Helmersens kyndige 
ledelse.   
Så er det skiltet og merket ved Brønnerødtjern, Nordre Jeløy og Batteriveien i 
Turskiltprosjektet. 
Refsnes – Rambergområdet er skiltet i samarbeid med Moss kommune. Knut Tomt og Kjell 
Magnussen har skiltet Halmstadrunden i samarbeid med Rygge kommune.  Nytt turkart for 
Larkollen og Larkollneset er utgitt - med prosjektledelse av Kjell Magnussen og Knut Tomt.  
Kajakk- og kanonaust på Vaskeberget ble påbegynt høsten 2018 og ved årsskiftet var taket 
kommet på.  Olaf Schmedling er igjen byggeleder. 
 

              
 
Stier og løyperydding 
Følgende løyper og stier er ryddet en eller flere ganger: 
Ravnsjø-Breimåsan-Fjellveien, Svinndal 
Kirkebygden – Askerødtjern – Ombustvedt, Våler10 
Storemyr – Rørfjell – Skogland, Råde og Fredrikstad 
Kjellandsvik – Dritertangen, Jeløy 
Kilen – Nåløyet, Rygge 
Ved 
Ved er kjørt fram, eller hogd, til Rørfjell, Fugleleiken og Ravnsjøholmen, Askerødhytta og 
Våler Varde. Her på Våler Varde er det også satt opp et vedskur. På Ravnsjø har sti- og 
dugnadsgruppa hogd opp vedvirke fra 2017 som ble hentet over isen fra Grasdalen.     
 
Løypekjøring Våler 
Bjørn Helmersen har kjørt løyper i Svinndal mot Breimåsan og Svinndal Varde med vår ATV 
når snøforholdene gjorde dette mulig. 
 
 



Vardåsen i Rygge 
Rastebord ble trukket opp med pulk 3.april og satt sammen på Varden. Bordet er en 
minnegave etter Gjermund Talaasen. I forbindelse med stimerkingen er det og utplassert 
turpostkasse på Vardåsen. 
 
Aktiv i 100 
Gruppa arrangerte turer/gjøremål med vandringer 2.1., 9.1., 27.2., 6.3., 13.3., 20.6.,10.7., 
7.8., 18.9., 9.10. og 16.10. samt arrangert fellestur til Asker Produkt og Oslofjordmuseet den 
10.4 og fest  
Sti- og dugnadsgruppa er aktive i fredagslunsjen på Kias hver fredag.  Turerfaringer deles og 
det planlegges for kommende tirsdags gjøremål.   
 
Gapahukgruppa 
Gruppa har i 2018 bestått av 6 faste medlemmer, og 2 reserver. Vi har vært ute på 9 ordinære 
inspeksjonsturer, og noen andre oppdrag. Det har gått greit å bemanne båten for hver tur, og 
andre medlemmer har også vært ivrige etter å være med. 
Året startet med montering av ny motor til båten, en Mercury 80 HK, som har vist seg å 
fungere tilfredsstillende.  
Det har blitt etablert et godt samarbeid med "Vansjøtjenesten". De leverer ved, tømmer 
søppel, og melder fra til oss om evt. uregelmessigheter. I en lang periode på sommeren ble 
det ikke levert ved p.g.a. stor skogbrannfare. 
Olaf Schmedling skaffet tilveie fire store hoggestabber, som ble fraktet til gapahukene. I tillegg 
er det montert et nytt bord på Gudøya.  
På en tur i sommer, var uhellet ute. Kombinasjonen av lav vannstand, tunglastet båt og dårlig 
sjømannskap medførte at propellen fikk stor skade, og måtte byttes. Jon Holmsen og 
undertegnede gjorde den jobben, - håper vi slipper det hvert år.  
Stort sett har gapahukene blitt stelt pent med. Havnahuken ble imidlertid tagget innvendig, 
som ble fjernet. Den måtte også repareres, da en stokk rundt bålplassen var råtten. Vi har 
uttrykt bekymring for de øvrige huker som råtner, og vil i året som kommer fjerne stokker som 
utskiftes med nye solide benker. 
Vi har i tillegg deltatt med båten vår ved "Opptur", og vært behjelpelig med frakt av utstyr til 
sommerens Friluftsskole. 
Vi avsluttet sesongen 16 oktober, med opptak av båten. Vasking og underspyling, og kjørt til 
Carlberg Gaard for vinterlagring.   
 

     
 
 
Ravnsjøhytta og Ravnsjøholmen 
Ravnsjøhytta er DNT Vansjø sin lokale DNT hytte, som ligger idyllisk til ved Ravnsjø snaue 3 km 
sør for Svinndal. Sammen med Ravnsjøholmen og «Slottet» utgjør Ravnsjøhytta et søndagstur-
mål, som blir ivrig brukt av både lokale og turister. Det fine naturområdet med skog og vann i 
et rolig hjørne av vårt lokalområde kan nytes til alle årstider.  



Området blir stadig mer populært med økende antall dagsbesøk og overnattinger i området. 
Mange barn og ungdommer bruker Ravnsjøområdet, ofte som skoleklasser. Øket bruk har gitt 
behov for etablering av en hyttekomite, med oppgave å holde oppsyn, men også komme med 
forslag til utvikling av området, slik at det fortsatt kan være et populært turområde. Gruppen 
består av 9 personer, noen erfarne DNT medlemmer og andre nye. Sammen vil vi sørge for 
oppsyn på hytten hver 14. dag slik at våre gjester får et godt inntrykk av området. 1 gang i 
halvåret arrangeres rengjøringsdugnad, hvor det gjøres mere grundig rent. Neste fellesdugnad 
er d. 6. april 2019 kl. 9-13. 
 
Sti- og dugnadsgruppa har stått for slåtten og nødvendig opprydding utomhus - i samarbeid 
med hyttefutene.  Nytt flaggstangemne er tatt ned og ny stang kommer på plass i 2019. 
Båtopptak inn/ut av naustet er det også gruppa som har stått for samt manuell tømming av 
utedoen på Ravnsjøholmen.   
 
Dagsturhyttene Askerød og Hotell Kjesebu  
Hyttene blir stadig brukt til overnatting, også av langveisfarende. Nytt gulv er lagt i 
Askerødhytta.  Sti fram til hytta er merket opp på nytt etter tømmerhogst.  
 
Fugleleiken og Rørfjell utkikkstårn 
Fugleleiken har fått nytt vedskjul, ny bålring og nye sittebenker takket være Graham Nelson 
og andre fra Sti- og dugnadsgruppa.  Begge tårnene er ettersett og vi har fått plassansvarlige: 
Graham og Oddvar.  Ny periodisk ettersynsordning er under utarbeidelse. 
 
Opptur 
Tilbudet om tur i naturen med aktiviteter går til alle 8 trinn i hele regionen. Tradisjonen tro 
ble det hele arrangert på Årvolltangen med lunchstopp med aktiviteter på Elverhøy.  
Sti- og dugnadsgruppa var, sammen med andre frivillige medlemmer fra DNT Vansjø, sterkt 
delaktig i arrangementene. Dyktige elever fra Friluftsgruppa i 9 klasse på Nøkkeland skole 
stilte også opp som aktivitetsledere. Drøyt 800 deltagere inkludert lærere deltok.  
 
«Kom deg ut-dagene» 
19.1.18 fylte DNT 150 år og på søndag 21.1.18 var vi med og feiret tidenes største utebursdag 
med Kom deg ut-dagen! På Noreødegården møtte det opp 1300-1500 mennesker og vi ble litt 
«tatt på senga» av det store og hyggelige oppmøtet. Heldigvis hadde vi nok vafler, pølser og 
premier det så ut til at alle koste seg med aking, skilek og turtippløype. Parkering ble en 
utfordring, noe vi har tatt til etterretning før årets vinter Kom deg ut-dag nå i 2019. 
  

        



Sti- og dugnadsgruppa var, sammen med andre frivillige fra DNT Vansjø, sterkt delaktig i 
arrangementene. 

 
 
 
Integrerings- og inkluderingsarbeid 
Mars  Ferskingkurs 
 
Mai   Vandring med lunch på Jeløy med deltagere fra Moss Voksenopplæring 
 
Juli DNT Vansjø arrangerte Friluftsskole i Råde med tilbud om plasser blant annet 

til barn uten gode ferietilbud. Råde kommune gjorde en god jobb med å 
rekruttere mange flyktningbarn. 

 
August Friluftsskolen i Moss ble godt fylt opp, men kommunen klarte ikke å rekruttere 

de barna som manglet andre ferietilbud. 
2 x halvdags foredrag om friluftsliv og helse ved Moss voksenopplæring. 
Samarbeid med Moss Bymisjon.  

 Klart det går-arrangement for flerkulturelle blinde og svaksynte på Ravnsjø. 
 
September Invitert spesielt deltagere fra Home Start og Moss Voks til KDU-dagen. 

Tilrettelegger med buss fra sentrum og tilbake. 
 
Oktober Støttet Bymisjonen med turutstyr til Skattekammeret for gratis utlån.  
 Støttet til Home Start med bidrag ved et arrangement for unge ved 

Ravnsjøhytta.  
 
November Vandretur på Larkollneset med deltagere fra Moss Voksenopplæring  
 
Sti og dugnad er, sammen med flere frivillige i vår forening, et flott vertskap på turene og gjør 
en god jobb for å vise friluftsmuligheter i vår region. Dette er en jobb som er veldig viktig da 
det er mange som ikke i utgangspunktet føler seg trygge i naturen pga. at det kanskje ikke er 



like trygt der man kommer ifra.  Ved å lære at vår natur er trygg og at man kan bruke den slik 
vi er vant til gjør at flere kommer seg ut. Som igjen fører til bedre helse.  
 

 
 
 
Stands  
Vi hadde stand under Gjenbruksdagen i Moss sentrum i april, Ryggedagen og Mossedagene i 
juni, 1 Jeløy speidergruppes tretoppstur i september, julemarkedet på Kirketorget.   
 
Nyttårsbadet 
Dette nyttårsarrangementet på Sjøbadet blir bare mer og mer populært og i år var det rundt 
240 badende som fikk diplom. Vi regner med at det var omtrent det dobbelte antall som totalt 
møtte opp og gløgg og småkaker forsvant raskt. I år satte vi opp sperringer for tilskuere mot 
stranden og hadde bål og bedre plass for de badende der. Noe som fungerte veldig bra. Vi 
leide også inn Røde Kors sanitet og Redningsskøyta lå utenfor. I tillegg var vi mange med rød 
DNT vest som hadde oppsyn under badeseansen. Kaldt og fint, men alt gikk bra i år også! 
 
Helse- miljø og sikkerhet – HMS 
Ingen uhell med skader er meldt inn og registrert i 2018. 
 
Økonomi 
Foreningen DNT Vansjø har gjennom årene opparbeidet en solid økonomi. Årets resultat viser 
at den daglige driften er tilpasset foreningens tilgjengelige ressurser med god margin. Det 
mangfoldige arbeidet som etterhvert involverer mange frivillige medarbeidere, genererer 
mange økonomiske bevegelser og stiller krav til god styring og oversikt over økonomien. 
Kassererfunksjonen har blitt svært krevende og styret har kommet til at tiden er moden for å 
kjøpe ekstern regnskapstjeneste. Etter innhenting av tre anbud ble Regnskapssentralen valgt 
som vår regnskapsleverandør fra og med 1.1.19.  
 
Medlemmer 
Pr. oktober 2018 hadde foreningen 2552 medlemmer. Det er en økning på 7.7 % fra 2017. 
Gjennomsnitt på landsbasis ligger på 2.4%.  
 
 
 
 
 



Moss, 31. januar 2019 
 
 
 

 
 
 
Øystein Kjærnes        Evy K. S. Eliassen 
Styreleder         daglig leder 
 
 
 
Per Olav Eliassen (sign)  Ranveig Borgestrand (sign)  Nina Lødeng (sign) 

nestleder    kasserer           sekretær 
 
 
 

Christen Stray (sign)   Hilde Mytting (sign) 
      styremedlem           styremedlem 
 
 
 
Elisabeth Gjerstad (sign)  Arild Karlsen (sign) 
        varamedlem        varamedlem  
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Årsregnskap 2018
 

DNT Vansjø

Note 2018 2017

Resultatregnskap
 

Salgsinntekter 1 891
603

2 327 037

Andre inntekter 461
465

409 440

2 353 069 2 736 477SUM INNTEKTER

Vareforbruk, fremmedytelser 3 338 21 401
Lønn, personalkostnader 799

645
732 630

Avskrivninger 74 547 83 570
Leie, kostnader lokaler 99 994 109 924
Vedlikehold, småinvesteringer 243

445
479 378

Andre kostnader 851
246

813 306

2 072 214 2 240 208SUM KOSTNADER

280 855 496 270DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter 19 065 15 619
Finanskostnader 64 0

299 856 511 889ÅRSRESULTAT



22.02.2019, 19(21Årsregnskap

Side 3 av 4file:///Users/perolav/Desktop/Årsmøte/Årsregnskap%202018%20(5).html

Årsregnskap 2018
 

DNT Vansjø

Note 2018 2017

Balanse
 

Fast eiendom, bygninger 19 626 20 444
Maskiner og inventar, andre anleggsm. 294

918
313 834

Kundefordringer, andre krav 23 202 50 320
Aksjer og verdipapirer 111

132
106 748

Kontanter, bankinnskudd 3 103
479

2 708 737

3 552 357 3 200 083SUM EIENDELER

Bokført egenkapital 2 532
212

2 020 324

Årets resultat 299
856

511 889

2 832 068 2 532 212Egenkapital

Leverandørgjeld 33 542 0
Offentlig gjeld 34 931 32 199
Annen kortsiktig gjeld 651

815
635 672

720 289 667 871Sum gjeld

3 552 357 3 200 083SUM GJELD OG EGENKAPITAL

 

 



Resultat avd. 70 Forening DNT Vansjø  993 556 661 250119

DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2019
1 Salgsinntekter, avgiftspliktig 0 41400 0
2 Medlemskontingent 908581 866120 954010
3 Turer 118892 101818 120000
4 Medlem turskøytegruppa 4054 543 5000
5 Grasrotandel 22376 10463 25000
6 Gaver / tilskudd 614075 1059886 600000
7 Diverse arrangement 14111 4997 10000
8 Driftstilskudd 0 52698 0
9 Salgsinntekter 36688 74575 20000

10 Utleie 129927 122153 130000
11 Nøkler, kart, diverse 42899 53436 45000

Salgsinntekter varer / tjenester 1891603 2388089 1909010

12 Kom deg ut-dagen 11243 34500 20000
13 Klart det går 120500 42599 60000
14 Turskøytegruppa 0 30000 0
15 Friluftsskolen 185806 121219 150000
16 Diverse tilskudd 0 900 0
17 Momskompensasjon 111417 84670 100000
18 Frifond 32500 34500 33000

Offentlige tilskudd 461466 348388 363000
SUM DRIFTSINNTEKTER 2353069 2736477 2272010

DRIFTSKOSTNADER
19 Innkjøp av varer for videresalg 3338 21401 0
20 Lønn,ferielønn og honorarer 709452 650581 730736
21 Arb.giveravgift, pensjon og andre pers.kostnader 90193 82048 93000
22 Ordinære avskrivninger 74547 83570 70000
23 Administrasjon / drift av forening 340600 396651 430000
24 Utstyr, drift og vedlikehold av hytter og gapahuker 79884 87295 100000
25 Drift og vedlikehold av transportmidler 12523 11448 15000
26 Kostnader vedlikehold utkikkstårn og andre anlegg 0 0 20000
27 Materialkostnader prosjekter 312042 439555 100000
28 Merking, kart og infotavler 25125 108945 50000
29 Diverse arrangement 347455 295501 350000
30 Jubileum 2019 0 0 50000
30 Vansjøtraver'n 51898 50509 55000
31 Gaver, tilskudd, giveaways 22352 9072 40000
32 Diverse kostnader 2805 3631 5000

Andre innkjøps- og tilvirkningskostnader, etc 1194684 1402607 1215000
SUM DRIFTSKOSTNADER 2072214 2240207 2108736

Driftsresultat 280855 496270 163274
Finansinntekter 19065 15619 20000
Finanskostnader 64 0 0
RESULTAT 299856 511889 183274





                  
                         HANDLINGSPLAN 2019 FOR DNT VANSJØ   
   
 
Type aktivitet 

 
Gruppe/ansvar 

 
Særskilte aktiviteter / tiltak / prioriteringer 

  
Barnas Turlag 

Tur til Fugleleiken utkikkstårn, jubileumstur til 
Thorbjørnsrød skanse, langs stier til Vardåsen i 
Mosseskogen, TURBO camp på 
Ravnsjøholmen og tokt til Gullholmen 
Arrangere Friluftsskole for barn 10 – 13 år 
 

 DNT Vansjø 
Junior 

Slangesafari, klatring/rappellering, 
jubileumscamp i Nesparken, elvesafari, 
jubileumstur i kajakk, sykkeltur, hodelykttur, 
helgetur til Østtorphytta og adventstur til 
Ravnsjøhytta 
 

Turaktiviteter 
 

DNT Vansjø Ung 10 planlagte overnattingsturer  
I tillegg onsdagsturer og adhocturer 
Camp Nesparken  
Ferskingskurs Ravnsjø 
Jubileumscamp Ravnsjø (5 år) 
 

 Nærturgruppa Nærturer til Dragonfjellet, Armroåsen i 
Svinndal, Bjørnåsen på Jeløy, Klypen – 
Bernstøtta, kystlandskap Hvaler, rundtur 
Mossemarka, Oven – Hestholmen, 
Årvolltangen rundt, «Tre topper på en dag», 
Nestet – Femtegjeld i Våler, Rundt 
Brønnerødtjern, Ishavet rundt 
Sykkelturer i Rygges kulturlandskap, Follo syd 
 

 Turgruppa Vintertur til Nythun Høyfjellshotell 
 

 Turskøytegruppa Separate turer for nybegynnere og erfarne  
Plumpekurs, intro- og turlederkurs,  
Iskongress Oslo, 
Skøytekafé, turskøytekveld, sesongavslutning 
m.m 

 Kajakkgruppa Turledersamling med DNT Drammen 
Jubileumscamp Nesparken 
Kompetansesamling Nevlunghavn for turledere 
Jubileumstur Vansjø rundt 
Bassengtreninger 
Grunnkurs Havkajakk 
Ad hoc-turer 
 

  
Alle 

Arrangere «Opptur» for 8. klassene i distriktet 
torsdag 2. mai på Årvoldtangen  
Jubileumscamp Nesparken 11. – 12. mai 
Arrangere «Kom deg ut» dagene i september på 
Jegerhytta og i februar på Noreødegården 
Arrangere nyttårsbad 31.12.19  
 

 
Miljø- og naturvernarbeid 
 

  



 FNF-representant/ 
Miljøkontakt/styre 

Deltakelse i styrearbeid i Forum for Natur og 
Friluftsliv 
Bidrag til høringsuttalelser 

 Miljøkontakt / 
styre 

Egne høringsuttalelser / innspill 

 Ressursgruppe Kartlegging og verdsetting av naturområder i 
kommunene 

 Sti- og  
dugnadsgruppa 

Fortsette ryddingen av Kjellandsvikstranda i 
samarbeid med Moss kommune 
 

  
Alle 

 
Motivere til søppelplukking på turer 

 
Integrering & inkludering 
 

  

 Alle Arrangere inkluderende turer tilrettelagt 
innvandrere 

 Alle Arrangere «Klart det går» og tilrettelegge turer 
for mennesker med spesielle behov 
 

Dugnads- og 
vedlikeholdsarbeid 
 

 
 

 

 Hyttekomitéen Tilsyn og vedlikehold av Ravnsjøhytta og 
Ravnsjøholmen 
Drenering og planering av p-plass Klengstua 
 

 Sti- og 
dugnadsgruppa 

Vedlikehold av Fugleleiken og Rørfjell 
Utkikkstårn 
Sikteskive Fugleleiken 
Vedskjul Rørfjell 
Skilting begge utkikkstårn 
Vedlikehold, klopping og merking av stier i 4 
kommuner 
Bidra i vedlikehold Ravnsjøhyttene 
Vedlikehold Askerødhytta 
Lage benker og klopper med nytt 
tømmerkløveutstyr 
Vedhogst /vedkjøring til hyttene 
Medarrangør til Opptur og Kom deg ut 
Løypekjøring Ravnsjø m.m. 
Ev. etablere nytt turmål? 
Tilrettelegge rasteplasser med benker / bord? 
Gjennomgang av prosedyrer, sjekklister og 
HMS 
 

 Båt- og 
gapahukgruppa 

Regelmessig tilsyn av gapahuker 
Reparasjon og vedlikehold av gapahuker 
Utkjøring av ved 
Vedlikehold båter / service av båtmotor   
 
 

 
Prosjekter anlegg 
 

  

 Sti og 
dugnadsgruppa 

Merking og skilting Larkollneset og Bjørnåsen 
Ferdigstille turkart Ravnsjø/Trøsken sammen 



med DNT Nedre Glomma og Trøsken IL 
Ferdigstille naust på Vaskeberget 

 Hyttekomitéen Vurdere / eventuelt iverksette rehabilitering av 
pipe på Ravnsjøhytta 
 

Administrasjon og 
styreoppgaver 
 

  

 Daglig leder / 
styret 

Avholde jevnlige styremøter 
Lage Vansjøtraver’n 2019 
Legge ut turer på Ut.no 
Oppdatere hjemmeside og være aktiv i sosiale 
medier 
Avholde ambassadørkurs, turlederkurs og 
eventuelt andre relevante kurs som f.eks 
våttkort-kurs og GPS-kurs 
Ha stands under by- og bygdedager m.v 
Gjennomføre årsmøte, arrangere medlemsmøte 
og sliterfest 
Representere foreningen på DNT Landsmøte og 
delta i andre relevante samlinger og kurs 
Samarbeide med DNT-sentralt, naboforeninger, 
beslektede organisasjoner, Forum for Natur og 
Friluftsliv (FNF), kommunene og 
fylkeskommunen 
Arbeide med prosedyrer og rutiner for sikkerhet 
og HMS 
Betjene medlemmene 
Være en sosial arena for friluftsfolket / 
arrangere fredagskaffen 
Forberede og gjennomføre Opptur 2019 og 
Kom deg ut-dager i sept og februar (2020)  
Forberede og gjennomføre jubileumscamp i 
Nesparken 
Delta i utredningsarbeid ang organisering av 
DNT-foreninger i Viken fylke  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE I DNT VANSJØ FOR 2019  

 

 

Leder:   Øystein Kjærnes   (ikke på valg) 

Nestleder:   Per Olav Eliassen   (på valg) 

Sekretær:   Nina Lødeng   (ikke på valg) 

Styremedlem:  Hilde Mytting   (ikke på valg) 

Styremedlem:  Robin Martens Simonsen (ny) 

Styremedlem:  Guri Øverland Skjeltorp  (ny) 

Varamedlem:  Arild Karlsen   (på valg) 

Varamedlem:  Ingrid Peterson   (ny) 

 

 

Moss, 06. februar 2019 

 

Annie Holmesen   Jørn Holløkken   Helge Jodalen 

Leder av valgkomitéen 

 

 

I henhold til vedtektene innstiller styret på Oddvar Kristoffersen som nytt 
medlem i valgkomitéen etter Annie Holmsen som går ut etter 3 år. 
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