
DNT Fjellsport Arendal 
REFERAT FRA ÅRSMØTE 9. JANUAR 2007 

 
 

 

1. Åpning 
Årsmøtet ble som i 2006 holdt i kantinen til Subsea 7 i Grimstad. 16 + 3 medlemmer ble 
ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder, Rune Solhøi, som kort gikk gjennom 
kveldens program. 
 
2. Godkjenning av innkalling 
Innkalling ble sendt som e-post til alle medlemmene i god tid, samt annonsert på gruppas 
hjemmeside. 
 
3. Valg av dirigent og sekretær 
Rune Solhøi ble valgt som møtets dirigent og Jostein Aalvik som sekretær. 
 
4. Årsmeldinger 
Årsmeldingen ble lest opp av sekretær, ingen kommentar til denne. 
 
5. Regnskap   
Rune gjennomgikk regnskapet fra turene og det viste et overskudd på ca 1.300,-. I 
utgangspunktet skal turenes regnskap gå ut i 0,-, men for å ha litt midler til 
ekstraordinære utgifter får hver tur et lite overskudd. Vi fikk også tilskudd fra AOT på 
3497,45 til skredkurset vi arrangerte 2. til 5. februar 2006.  
 
 6. Forslag 
Ut over turforslag nevnt under ble ingen andre forslag fremmet. 
 
7. Budsjett 
Styret har satt opp følgende budsjettforslag: 
 

- 9 turer 
- Støtte til kurs på 1.500,- 
- Diverse utgifter på 1.000,- 

 
Dette vil gi oss inntekter på ca 25.000,- og ca. 20.000,- i utgifter.  
 
8. Valg 
Styret har forsøkt å finne kvinnelige styremedlemmer, men har ikke lykkes denne 
gangen.  
Følgende styremedlemmer ble da valgt: 
 
Leder:  Rune Solhøi (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer: Frode Gorseth (gjenvalg) 
  Dagfinn Hjemås (ny) 
 
9. Turprogram 2007 
Som nevnt har styret satt opp 9 turer på årets program, disse er: 
 

- Skitur Tjørnbrotbu 13.-15. januar 
- Skitur Skarsvassbu 17.-18. februar 
- Hovdentur 16.-18. mars 
- Folgefonna 27. april – 1. mai 



- Klatre-/padletur 2.-3. juni 
- Sommertur 15.19. august 
- Gaustatoppen 14.-16. september 
- Høsttur i Austheiene 12.-14. oktober 
- Oppstart inneklatring 16. oktober 
- Ut o det blå 10.-11. november 

 
10. Bevertning / Soslial samling / Lysbilder 
Møtet ble avsluttet med ost og kjeks, samt lysbilder fra fjorårets turer.  
 
 
 
Januar 2007, J. Aalvik, ref. 
 

 


