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REFERAT FRA STYREMØTE 09/19 – TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 17.30 

Sted: Møtelokalet Nedre Langgate 36 

  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

1) Forespørsel fra avdeling Kulturstier Slagen vedr ny henger 

2) Brev fra Ragnar Standal vedr vårt medlemsområde i Sandefjord kommune 

3) DNT Vestfold møte 30.9 

4) Styresamling DNT Vestfold og DNT Telemark på Jomfruland 18-19.10 

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

63/19 REFERAT FRA STYREMØTET 08/19 – 15.08.2019 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet som ble 

godkjent enstemmig 

  

64/19 KANOUTLEIE 

Det er utarbeidet et skjema for utleie av vår kanohenger med kanoer. 

Skjemaet var sendt ut med sakslisten. 

Det er viktig å få med i skjemaet at henger og felger skal spyles, dette kan gjøres hos 

Lorents Gran, der de nå står. Henger må leveres inn senest kl. 21.00 dagen de skal leveres. 

Det opprettes eget Vipps nr for utleie av hengeren, til betaling/depositum. Det er behov for 

vinterlagringsssted, og det vurderes å kjøpe en brukt container. Trengs flere vester 70+, og 

vestene må tørkes etter bruk.  

Forslag til vedtak: 

Skjema for utleie vedtas, med de foreslåtte endringer.  

Vedtatt enstemmig 

  

65/19 MARKEDSFØRINGSTEAM/GRUPPE 

På styremøte i august 2018 ble det opprettet et markedsføringsteam.  

Pr. dd. har alle i teamet trukket seg, og det er behov for å se på ny organisering av en slik  

gruppe. Nina Skovly er styrets ansvarlige når det gjelder info. 

Forslag til vedtak: 

Det søkes etter flere medlemmer til gruppen i ulike fora og media (bl.a på Frivillig.no.). 

Når dette er på plass innkaller Nina Skovly til et møte hvor gruppa konstituerer seg selv, 

og det lages et forslag på gruppas mandat.  

Vedtatt enstemmig 

  

66/19 ARBEIDSGRUPPE FRIVILLIGE 

Det er tidligere vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for 

rekruttering og oppfølging av tillitsvalgte og frivillige dugnadsmedarbeidere.  

Det har vist seg vanskelig å få noen med i denne arbeidsgruppen. Live Pedersen er styrets 

  

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Nina Skovly (NS) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Lorents Gran (LG) 

Ingen fra Barnas Turlag 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Nick Bull, Aktiv (NB) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Helga Daler (HD) 
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ansvarlige når det gjelder turkoordinering og naturlig medlem av gruppen. I tillegg har har 

Eivind Kjølsrød, Aktiv, signalisert at han kan bli med i gruppen. 

Forslag til vedtak:  

Live H. Pedersen, Eivind Kjølsrød og daglig leder lager et forslag til gruppas mandat og 

sammensetning, og de konstituerer seg selv på første møte. 

Live innkaller til første møte. Det søkes etter flere medlemmer i de ulike fora og media. 

Enstemmig vedtatt 

67/19 KYSTSATSNING 

Det er besluttet at styreleder og nestleder skal følge opp kontakten med kommunen med 

tanke på å få ei kysthytte.  Foreløpig har ikke dette gitt resultater, og det er ønskelig at det 

satses mer på dette. 

Tidligere styreleder i TOT, Runar Andre Larsen, har vært i kontakt med kontoret, og har 

signalisert at han kan bli med i en arbeidsgruppe om det er ønskelig. 

Forslag til vedtak: 

Styreleder tar kontakt med Runar Larsen og inviterer til et møte, sammen med nestleder 

og økonomiansvarlig. 

Enstemmig vedtatt 

  

68/19 REFERAT/ORIENTERING 

1) DNT sentralt - Medlemsoversikt pr 2. september 2019. 

En liten oppgang på 8 nye medlemmer, 0,1%, og TOT har totalt 5.899 medlemmer. 

Barnas Turlag har en nedgang på 50 medlemmer, 6,8%, og har nå totalt 690 medlemmer. 

Seniorgruppa har en økning på 119 medlemmer, 7,8%, og har nå totalt 1644 medlemmer. 

Ungdomsgruppa har ingen endring, har totalt 818 medlemmer. 

Styret ønsker litt mer info om grunnen til nedgangen i Barnas Turlag, og om evt noen 

bytter forening. Daglig leder sjekker med DNT sentralt om det er mulig å få medlemsdata 

for i fjor, for å sammenligne med årets. Viktig å kartlegge årsaken.  

    

2) I August ble TOT utsatt for et svindelforsøk. Det gikk en mail fra «Niels» til Edvar med 

beskjed om å overføre 3.915 euro. 

 

3) Det er sendt ut et brev til fylkestingskandidatene fra DNT Vestfold og DNT Telemark. 

Undertegnet av styrelederne i DNT Telemark og DNT Vestfold. Svarene ble delt på våre 

nettsider.  

 

4) Mangeårig medlem av TOT, Arne Myhre, har gått bort. Istedenfor blomster til hjemmet 

ble det ønsket en gave til TOT. Da Arne var særlig glad i Trollsvann vil pengegaven gå til 

et varig ting der. Gjerne med en takk til Arne Myhre inngravert. 

 

5) Tønsberg Næringsforening inviterere til workshopp for tilbud innen sykkel og padling 

den 24.9. Eivind Kjølsrød deltar som TOTs representant. 

 

Aktiviteter/Turer: 

Seniorgruppa: Onsdagstur 21/8 – Nøtterøy – 61 deltakere, Onsdagstur 28/8 – Re – 37 

deltakere, Høsttur 2-5/9 - Guriset – 55 meget fornøyde deltakere. 

Færder 60+ Magasinet har etterspurt info om gruppen, har blitt tilsendt artikkel og bilder 

Turpass: DNT Horten 25/8 – 154 deltaker, TOT Grevestien-Bergstien 8/9 – 200 deltakere 

FTU: Høstcamp Trollsvann 23-25/8 – 30 deltakere 

Færderdagen: 26/8 –Fint opplegg for barna ved Iril fra ung og barna til Live. Taper ikke så 

mye om vi ikke er med der. Savner infobrosjyrer om hver gruppes tilbud. Tas opp i 

Markedsføringsgruppen.  

Aktiv: Jotunheimen 2000 m – 15-18/8 – 16 deltakere. Vellykket. Tjøme på langs på 

søndag - 25/8 - 13 deltakere. Kveldstur Hvittingen - 9 deltakere. Turledersamling på 

Prestesetra - 19-20/10. For kjentmenn/turleder og mulige turldere. Fokus på planlegging, 

prosedyrer. 

Barnas Turlag: Pappatur med kano 23-25/8 – 26 deltakere. To mulige ledere til vervet 

som leder i BT. Møte i BT 11/9. To har tatt turlederkurs. Satt opp program for 2020.  

BT høstleir på Trollsvann i regn, men alt fungerte greit. 17 telt.  

Skrimløpet: Hvis Hytteeierforeningen vil ta det neste år, ca. 10 mars neste år også.  

Kom deg ut dagen: Høstdag på Trollsvann - 1/9 - 500 deltakere.  
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Ung var med, støvelkast og Turbo opptreden.  

Ung har deltatt på Natt i naturen. Anders og Max tar sommerturlederkurs. Fullmånetur på 

Lønskollen 13/9. 

Fjellsport tilbyr sikringskurs, vanlig klatring hver onsdag. Fullt på barne/ung partiene.  

Populært tilbud blant de yngste. Lite engasjement blant klatrevaktene.  

Ønsker flere som tar kurs.  

Nina: Innleveringsfrist 25.10. til TOTn. Mange planer her. 

Intervjuet for Øyene i forbindelse med stolpejakten.  

Niels jobbet med VETE samarbeidet og avholdt AU møte. 

 

69/19 EVENTUELT 

 

1) Kulturstier Slagen - ny henger 

Økonomiansvarlig ESO deltok på høstavslutningen til Kulturstier Slagen. Det var stort 

oppmøte, og fire personer fra kommunen var også tilstede. Dugnadsarbeidet som våre 

menn utfører er viktig arbeid for kommunen, også sett i folkehelsemessig perspektiv.  

Dugnadsgjengen, ledet av Ivar Olesen, har behov for en henger til oppvaring av 

motorsager/ryddesager. Kommunen stiller med garasjeplass.  

Dette tas med i ønske for neste års budsjett, og det ses på muligheten for å få sponset noe 

av utgiftene.  

 

2) Brev av 3.9.2019 fra Ragnar Standal, Sandefjord Turistforening (ST) 

Kopi av brev er sendt styret 10.9.  

Styreleder og daglig leder informerte om saken. 

ST ønsker å overta TOTs medlemmer som bor i Sandefjord kommune fra 2020. 

 

Daglig leder lager et fakta notat på dette, og styret kommer med innspill til løsninger, og 

det jobbes videre med saken.  

 

3) Styresamling DNT Vestfold og DNT Telemark 

Styreleder og nestleder har ikke anledning til å stille på samlingen. 

Live H. Pedersen og daglig leder er påmeldt.  

Forslag til vedtak: 

Live H. Pedersen trer inn i rollen som vara for styreleder av DNT Vestfold. 

Dette meldes til Mats Kneppen og Jon Atle Holmberg, daglig leder i DNT Telemark.  

Live, sammen med daglig leder og Mats Kneppen, vurderer behovet for ha et innlegg på 

vegne av DNT Vestfold. 

 

4) DNT Vestfold møte 30. september 2019 

Saker som skal behandles på møte og som styret i TOT kan mene noe om er:  

a. Godtgjøring av kursholding DNT Vestfold.  

Ingen innvendinger bortsett fra innspill fra Fjellsportgruppa. 

Fjellsportgruppa v/Svenn Salvesen sender info på godtgjøringen som instruktørene i TOT 

får. Dette beholdes uansett av TOT. 

Det tas opp om det skal kompenseres for tapt arbeidsinntekt når våre frivillige må ta fri fra 

arbeid for å delta på dugnadsarbeid.  

 

b. Endre Mats Kneppen sin tittel fra Prosjektleder til Daglig leder. 

Ingen innvendinger på dette. Mats Kneppen er ansatt i DNT Vestfold, som er sekretariatet 

for de fem turistforeningene i Vestfold.  

 

c. Strategiplan for DNT Vestfold. 

Planen sendes ut med referatet, og dersom styremedlemmene har noen innspill meldes 

dette til daglig leder som videreformidler. 

 

  

 Møtet ble avsluttet 20.00  

 

Neste møte er torsdag 10. oktober. 
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