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Årsmelding 2018 
 
Fjellsportgruppa er godt fornøyd med årets aktiviteter selv om 2 av 13 planlagte turer/aktiviteter 
av ulike årsaker ble avlyst. Vi fikk i år arrangert 1 vintertur mot to i 2017. 
Vi har ikke opplevd noen uønskede hendelser under årets turer og vi håper at den obligatoriske 
risikovurderingen i forkant har vært til hjelp. 
 
1. TURER 
Som nevnt i fjor har vel Fjellsportgruppa i det siste vært mer en turgruppe så for å holde 
«fjellsportprofilen» så satset vi også i år på at noen turer skal inneholde klatring eller «via ferrata», 
en aktivitet som de siste årene har blitt svært populær med flere nye ruter i Sør Norge. 
I sommer var gruppa på via ferrata tur til Trogefjell i Åmli med 10 deltakere og på klatresamling i 
Mandal med 7 deltakere. 
I august arrangerte vi sommertur til Olavsbu med 7 deltakere, dette er gruppas 6. tur til 
Jotunheimen. Vi hadde håpet på flere deltakere men det ble en fin tur til tross for at den varme 
sommeren var historie og at deltakerne fikk opplevde både regn og nysnø på de høyeste toppene. 
Turåret 2018 ble avsluttet med blåtur den 21. oktober med hele 12 deltakere. 
 
Vi har registrert 91 deltakere på årets turer og antallet pr. tur har variert mellom 3 og 13 med et 
gjennomsnitt på drøye 8, omtrent som i 2017 og et tall som vi ser oss godt fornøyd med. 
 
Referater fra noen av turene ligger tilgjengelige på vår hjemmeside https://aat.dntfjellsport.no og 
på vår Facebookside https://www.facebook.com/fjellsportgruppa.  
 
2. ÅRSMØTE 
Årsmøtet ble denne gangen holdt i Sør Amfi den 10. januar 2018. 
11 stemmeberettigede ble ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder Nils Julian Krämer som 
gjennomgikk kveldens saksliste. 
Deretter ble AAT’s kontorleder Dag Fagermyr enstemmig valgt som møteleder. 
 
Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt valg og styret for 2018 fikk følgende 
sammensetning: 
 
Leder:   Nils Julian Krämer (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:  Audun Finstad (gjenvalg) 

Solvor Ek Hayes (gjenvalg) 
Valgkomité:  Kristian Aas (gjenvalg) og Axel Bjelke (ny) 
 
Da Axel gikk ut av styret ble han takket for sin innsats i de 5 årene han har vært medlem og leder 
(han ble valgt inn på årsmøte 10. januar 2013) og fikk som takk for innsatsen overrakt AAT’s turbok 
«Fra hav til hei». 
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Etter avslutning av den formelle delen av årsmøtet orienterte AAT’s kontorleder Dag Fagermyr om 
foreningens aktiviteter der 2017 ble sett på som et godt år med 199 nye medlemmer. AAT’s 
medlemsantall pr 31/12 er da øket til 4387. 
Dag ga også gruppa skryt for sitt arbeid i året som gikk og at gruppas medlemmer stiller opp etter 
behov. 
 
Etter at den formelle delen av årsmøtet var avsluttet ble det servert pizza og de frammøtte fikk en 
gjennomgang av turprogrammet for 2018 der de som var satt opp som turkoordinatorer orienterte 
om “sine” turer. Turprogrammet finner du på gruppas hjemmeside https://aat.dntfjellsport.no. 
 

3. STYREMØTER 
Gruppa hadde i 2018 ett styremøte den 24. oktober der 4 saker ble behandlet. 
 
4. MEDLEMSMØTER 
19. november ble det avholdt planleggingsmøte med 10 deltakere som diskuterte og fikk satt opp 
forslag til et foreløpig turprogram 2019. 
 
5. DUGNADER 
Flere av gruppas medlemmer har deltatt på dugnadsaktiviteter i regi av AAT i året som gikk. 
  
6. KURS/SAMLINGER 
Ingen deltakelse på kurs/samlinger i 2018. 
 
7. REPRESENTASJON 
20. februar deltok Nils på AAT’s arrangement «Friluft for helsa» der Eldre- og folkehelseminister 
Åse Michaelsen hadde tatt turen til Arendal. 
Vi ble invitert til årsmøte i DNT Fjellsport i Lofoten fra 5. til 8. april, dessverre var det ingen av 
styremedlemmene som hadde anledning til å stille. 
 
8. ØKONOMI 
Gruppa disponerer egen bankkonto og i og med at ny betalingsordning for påmelding gjennom 
DNT’s Sherpa system er innført blir denne kontoen nå benyttet i forbindelse med endelig oppgjør 
for lengre turer i regi av gruppa, f.eks. sommerturen. 
 
Innestående pr 31. desember 2018 er kr 764,78 inklusive en renteinntekt på kr 1,41. 
 
9. ANNET 
Gruppa er aktiv på sosiale medier, ikke minst på vår Facebookside hvor det meste av informasjon 
om turer og andre aktiviteter finnes og denne siden har mer enn 900 følgere. 
På Instagram ligger flotte turbilder og vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til 70 abonnenter. 
De som er interessert kan melde seg inn her: https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/ 

 
 
Januar 2019 
Jostein Aalvik, sekretær  
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