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REFERAT FRA STYREMØTE 09/20 – TORSDAG 3. DESEMBER KL. 17.30 

 

Saksnr Tema Ansv 

57/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
 

58/20 EVENTUELT - disse sakene ble behandlet etter sak 63/20 

1) Endring i stillingsprosent og lønnsjustering for kontormedarbeider 

Saken ble behandlet konfidensielt. 

 

2) Markedsføring 

Markedsføringsgruppen bestående av Mats Kneppen, Petter Smith og Niels Aall-Lyche har avholdet 

ett par møter, og laget en kommunikasjons- og markedsføringsplan. Målet er å bli mer synlig, få 

flere medlemmer, og at flere bruker tilbudet vårt. 

Det er sendt ut en e-post til foreningens grupper og komiteer med ønske om turtips og film fra 

aktivitetene. 

Tas til orientering 

 

 

59/20 REFERAT FRA STYREMØTET 08/20 – torsdag 5. november 2020 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det foretas en liten endring på infoen fra seniorgruppa, ellers ingen merknader til referatet som ble 

vedtatt enstemmig 

 

 

60/20 VEDTEKTSENDRING §4 STYRET 

Det var kommet inn ønske om å ta en gjennomgang av foreningens vedtekter §4 Styret. 

I dagens vedtekter er det listet opp en detaljert oversikt over hva hvert enkelt styremedlem skal  

ha ansvar for. Det har vist seg vanskelig å finne de rette personene til styret på bakgrunn av disse  

kravene, og også gjort det vanskelig å finne noen personer til valgkomiteen som skal ha den jobben.  

I tillegg gir så konkrete oppgaver lite rom for å variere og få inn nye ressursene når satsnings-

områdene endres, f.eks. satsing på kyst og bærekraft. 

AU hadde utarbeidet et forslag til ny vedtektstekst, og ba om styremedlemmenes innspill på dette. 

Forslaget var sendt ut før styremøte. 

Styret ser behovet for å endre §4 i vedtektene, og forslaget ble drøftet. 

Forslag til vedtak: 

AU jobber videre med de innspillene som kom frem på styremøtet og sender ut nytt revidert forslag 

på høring til styremedlemmene. Saken tas opp til behandling på styremøte i januar.  

Vedtatt enstemmig 

 

 

61/20 BUDSJETT STYRET og ADMINISTRASJONEN 

Budsjettutkast styret og administrasjonen for 2021 var sendt ut med sakslisten. 

Totalbudsjettet for foreningen behandles først på styremøte i januar.  

 
 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Helga Daler (HD) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Nina Skovly (NS)  

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (TV) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Nick Bull, Aktiv (NB) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Lorents Gran (LG) 

 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen (ALS) 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Michelle Vermelid, 

Barnas Turlag (MV) 
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Styrets budsjett tar utgangspunkt i et normalår, uten covid-19 tilpassing, og er nesten som årets. 

Mht til medlemsblad er tallene for 2020 beholdt da mye ble utsatt.   

Administrasjonens budsjett blir økt som følge av ansettelse av Mats Kneppen.  

Det ble også sendt ut en egen oversikt over nye prosjekter/investeringer hvor noen av dem skal føres 

på styret. De blir en del av investeringsbudsjettet for 2021, i den grad de belastes regnskapet i 2021. 

Styrets medlemmer bes sende inn sine innspill på det fremlagte budsjettet. 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

62/20 GAVE FRIVILLIGE 

Hvert år inviteres våre frivillige og flere dugnadsfolk til en samling, Takk-for-hjelpen samlingen.  

Pga. covid-19 har årets samling blitt utsatt til Årsmøte. Dersom det viser seg at også årsmøte må 

gjennomføres digitalt, kom det opp et forslag om å gi en konkret gave til våre frivillige for å vise 

vår takknemlighet for all jobben de gjør. 

Det inviteres ca 100 personer til TFH-samlingen. Styret ønsker at disse får tilsendt en e-post med 

takk, og at de får en DNT lue hver, som kan hentes her. 

Forslag til vedtak: 

Dersom Årsmøte blir avholdt digitalt ønsker styret at det gis en oppmerksomhet til alle våre  

frivillige i form av en DNT lue. Luene hentes i butikken. 

Vedtatt enstemmig 

 

 

63/20 VALGKOMITE 

Følgende gjøres for å skaffe medlemmer til valgkomiteen: 

- styremedlemmer som går ut av styret, og som vil egne seg i valgkomiteen, blir spurt om de vil 

verve seg til valgkomiteen 

- arbeidsutvalget tar en gjennomgang av tidligere styremedlemmer og kontakter de som er aktuelle 

- det søkes etter medlemmer til valgkomiteen i vårt medlemsblad og andre sosial media. 

- styremedlemmene tar direkte kontakt med folk som kan være aktuelle og melder til daglig leder 

- medlemmer av valgkomiteen får de samme godene som andre frivillige i TOT 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

64/20 REFERAT/ORIENTERING - RUNDEN RUNDT BORDET 

Helga:  

DNT vestfold og VETE organisering. 

Referat fra møte i DNT Vestfold 7.9.20. var sendt ut med sakslisten. 

Det skal ansettes daglig leder i DNT Vestfold etter Mats Kneppen, og det har blitt avholdet intervju 

med syv av søkerne. Det viste seg at deres lønnskrav var langt over det DNT Vestfold kan innfri, og 

det måtte settes i gang en ny intervjurunde. 

På Vindfjellsamlingen for DNT foreningene i Vestfold og Telemakr ble det enighet om å samabeide 

på enkelte fellesområder og prosjekter, bla.a. handlingsplan for kysten. 

Nina/medlemsblad:  

Første uferdige utkast av medlemsbladet I FRILUFT har kommet, korrekturrunder neste uke. 

Martin/ung:  

Laget og publisert video vedr Grønn Fredag. 

Nick/Aktiv:  

Planlagt 70 ulike turer i 2021, inkl kajakkturer. Aktiv har 10 års jubileum. Gruppen bygges opp med 

flere nye turledere hele tiden. 

Niels: 

Skal ha møte med eiendomssjef i Færder kommune vedr kystsatsing, spesielt mtp Håøya. 

Alle gruppene jobber med budsjett for 2021. 

 

 Møtet ble avsluttet: 20.15 

Neste møte: 21. januar 2021 

 

 


