
Referat fra styremøte 3-2014

Tid: onsdag 30. april 2014, kl. 18
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 30.04.2014
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Sandra Lyding, Nils 

Julian Krämer, Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Forfall: Jostein Aalvik
Referat dato: 01.05.2014
Referent: Axel Bjelke
________________________________________________________________________

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten anmerkninger.

Sak 02/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 20.03.2014
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

Sak 04/14 Turlederrollen/risikovurdering / Axel, Sandra, Kåre
Ingen i arbeidsgruppen for revisjon av risikovurdering hadde noe nytt å fremlegge. Vi jobber videre 
med saken til neste styremøte.

Sak 16/14 Eventuelt: Gradering av turer / Nils, Sandra, Axel
Her venter vi på en tilbakemelding fra DNT sentralt. Spørsmålet er om DNT kan opprette en egen 
nettside med kun beskrivelse av graderingen sommer/vinter. Per i dag finnes denne siden på det 
gamle nettet. På det nye er denne beskrivelsen lagt under en del annen informasjon slik at det ikke 
er så enkelt å finne fram. Vi ønsker å lenke til dette innholdet på vår nettside.

Sak 17/14 Turlederkurs / Dag
AAT jobber for å kunne arrangere grunnleggende turlederkurs (eventuelt med et ambassadørkurs i 
forkant) denne høsten, fortrinnvis i oktober-november. Ove Bach fra AAT jobber med dette og 
tanken er å samarbeide med Per Thomas Skaanes i DNT Sør.

Sak 21/14  Handlingsplan/Mål for gruppas arbeide / Sandra
Flere av styremedlemmene ønsker å lage en handlingsplan for styret i Fjellsportgruppa. Denne skal 
inneholde noen kortfattede punkter med målsettinger. Antallet mål bør ikke være mer en ca. fem. 
Eksempel på målsettinger: Flere aktive medlemmer, flere turkoordinatorer, god oppslutning om 
turene, fler typiske fjellsportaktiviteter.

Sak 22/14  Bankkonto for Fjellsportgruppa / Dag, Jostein
Dag har sjekket om vi kan ha en egen bankkonto for Fjellsportgruppa. Dette bør gå greit så sant 
ikke banken har noen innsigelser. En forutsetning er at AAT's regnskapsfører har tilgang til kontoen.
Dag og Jostein tar en tur i banken og ordner med dette. Jostein tar i den forbindelse kontakt med 
Dag og avtaler tidspunkt for bankbesøk. Jostein må vurdere om vi trenger bankkort.
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Sak 23/14  Styrerepresentant fra AAT/i AAT / Sandra
Dag orienterte om dagens praksis: Når AAT rekrutterer nye styremedlemmer forsøker de å få inn 
personer som har en tilknytning/kjennskap til ulike deler av organisasjonen. Per i dag er det Siv-
Lene Gangenes Skar som på en måte "representerer" fjellsportgruppa i og med at hun har vært 
styreleder i vår gruppe tidligere. Det er imidlertid ingen kommunikasjon mellom de to styrene og 
"Fjellsportrepresentanten". Her er det kanskje muligheter for å utvikle noe?

Dag har som ambisjon å delta på våre styremøter ca. to ganger i året. Dette er en fin måte å 
opprettholde kontakten med vår moderorganisasjon på.

Dag fremholdt at det er betydelig tettere bånd mellom Fjellsportgruppa og kontoret i AAT nå enn 
det har vært tidligere. Dette er positivt.

Styret ble enige om at vi sender en forespørsel til styret i AAT om følgende:

- Muligheten for tilgang til referater fra AAT's styremøter. Slik at interesserte kan følge med på hva 
som skjer i AAT-styret. Dette har det vært en praksis på tidligere ifølge Dag.

- Muligheten for at Fjellsportgruppa kan få stille med en representant i AAT's styre. Dette må mest 
sannsynlig bli en type observatørpost uten stemmerett.

Sandra jobber videre med dette.

Sak 24/14  Foredragsholdere / Sandra
Sandra ønsker å arrangere foredrag. Dette kan f.eks. være på et høstmøte i september-november i 
samarbeid med AAT (AAT kan i så fall stå som økonomisk garantist). Mulige foredragsholdere kan 
være: Tommy Egra (tlf. 917 34 099), Lars Verket, Børre Bergshaven, Jan Fasting.

En annen mulighet som ble diskutert er å få Randi Skaug til å fortelle om hennes tur i Austheiene i 
forbindelse med boklanseringen av Lars Monsens nye bok "Turer med trøkk" som inneholder denne
turen. Dette blir antakelig ikke før i 2015.

Sandra jobber videre med dette.

Sak 25/14  Klatrekurs / Sandra
Flere i styret har ambisjoner om å arrangere klatrekurs/-turer i fremtiden.
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Sak 26/14  Gratis overnatting for turkoordinator / Dag
Dag orienterte om dette: De andre gruppene under AAT har følgende praksis: Turleder (TL) skal 
ikke ha utgifter til egen overnatting/mat/transport. Det ser ut til at det bare er Fjellsportgruppa som 
ikke får dekket inn noe av dette for TL. Fjellsportgruppa har imidlertid et litt annet konsept for våre 
turer som skal være selvfinansierende. Det vil si at vi ikke krever inn en deltakeravgift som kan 
dekke TL kostnader. Våre turer har også et større geografisk nedslagsfelt og tidvis få deltakere. Det 
betyr at det tidvis er færre å dele denne kostnaden på og større utgifter til transport.

Tidligere har Fjellsportgruppa fått en årlig "bufferkapital" (kr. 5000) fra AAT som gruppa selv har 
disponert. Det innebærer noe merarbeid for vår kasserer og gruppa gikk av den grunn bort fra dette i
sin tid.

Konklusjon: Dag sjekker med AAT om det finnes mulighet for å gi gratis overnatting på AAT's 
hytter for TL.

Sak 27/14  Dugnad / Alle
Fjellsportgruppa har ikke satt opp noen dugnadstur for 2014. Er det noe vi kan bidra med?

Dag hadde følgende forslag:

1. Tjørnbrotbu: Tømme utedassen. Tilsynet ønsker hjelp med dette i juni-juli.

2. Granbustøyl: Oppretting av hytta med bla. graving for fundamenter. Juni.

3. Furøya, forpakterboligen: Maling i mai-juni (etter signering av langsiktig leieavtale med IKS). 
AAT stiller med båt og lavvo for overnatting.

Vi ser om noen kan ta ansvaret for en dugnad litt "på sparket" dette sommerhalvåret.

Generelt er behovet for dugnadskrefter stort, nærmest ubegrenset. Så Fjellsportgruppa må selv tenke
igjennom hva de ønsker å bidra med og så ta kontakt med Dag eller andre for å se om det kan 
realiseres. Vi setter opp en dugnadstur på programmet for 2015.

Sak 28/14  Årsmøte i AAT
Tre styremedlemmer fra Fjellsportgruppa møtte opp på årsmøtet i AAT. Dette opplevdes som nyttig 
for alle som deltok. Dag oppfordret til at vi fra styret møter opp også på kommende årsmøter.
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Eventuelt

Sak 29/14 Eventuelt: Evaluering av arrangementene / Axel
Dag hadde et innspill om at det kan være nyttig med f.eks. en halvårlig evaluering av våre 
arrangementer. Bla. deltakerantall, uønskede hendelser, noe positivt vi vil videreføre osv.

Sak 30/14 Eventuelt: Nytt navn på Fjellsportgruppa / Alle
Axel fremmet forslag om å lage et nytt navn på Fjellsportgruppa. Etter at vår moderorganisasjon har
endret navn henger Fjellsportgruppa fremdeles igjen med det gamle navnet. Det er kanskje på tide å
oppdatere dette?

AAT (Aust-Agder Turistforening) har som kjent gjennomgått et navneskifte for noen år tilbake. 
Foreningen het tidligere AOT (Arendal og Oppland Turistforening). Bakgrunnen for dette var noe 
av det samme som er beskrevet over. Foreningen ville favne bredere med et navn som reflekterer 
det faktiske geografiske nedslagsfeltet. Ifølge Dag var det vanskelig å finne et passende navn. 
AAT's nedslagsfelt følger ikke fylkesgrensen slik navnet antyder men overlapper også mot Setesdal,
Fyresdal og Nissedal (Telemark).

"DNT fjellsport Arendal" kan virke noe misvisende i forhold til vårt naturlige geografiske 
nedslagsfelt som er Aust-Agder / Austheiene med litt overlapp mot Setesdal, Fyresdal og Nissedal. 
Faren er at vi mister potensielle deltakere pga. navnet. Arendal representerer riktig nok det 
overlegent største tyngdepunktet i medlemsmassen vår men er samtidig ikke en storby på linje med 
Oslo, Bergen osv. Disse byene er store nok til å forvare en egen forening. Arendal er antakelig for 
liten i denne sammenhengen.

Navn: Skal reflektere vår geografiske tilhørighet. Viktig at vi ikke tråkker over på andre foreningers
områder slik DNT Sør har gjort. «DNT fjellsport Agder» er således ikke optimalt. «DNT fjellsport 
Aust» kan også virke misvisende. Andre forslag som kom opp: «AAT fjellsport», «AAF».
Det mest naturlige navnet er antakelig «DNT fjellsport Aust-Agder» siden dette følger navneformen
som de fleste andre fjellsportgruppene har. Det vil si at navnet starter med «DNT fjellsport» 
etterfulgt av navnet på moderorganisasjonen. Dette gir en konsistent navngiving på tvers av 
fjellsportgruppene og innad i AAT. Ulempen er et langt navn som er litt tungvint å skrive/uttale. 
Men kanskje noen kan komme opp med et bedre alternativ?

Konklusjon: Styret er for å prøve et navneskifte for årsmøtet. Axel forfatter en årsmøtesak på dette i
forkant av siste styremøte 2014. På dette møtet vedtas navneforslaget, eventuelt to forslag hvis det 
blir uenighet i styret. Styret skal godkjenne årsmøtesaken. Frem til dette er det fritt frem for 
navneforslag. Alle i styret oppfordres til å prøve å finne et godt navn til Fjellsportgruppa innen den 
tid.
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