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REFERAT FRA STYREMØTE 01/19 – TORSDAG 24. JANUAR KL. 17.30 

Sted: TOTs lokaler 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder (møteleder) 

Helga Daler (HD) 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Kjell Stordalen (KS) – ref. 

Åse Hagen (ÅH) 

Live Pedersen, Barnas Turlag (LP) 

Svenn Salvesen, Klatregruppa (SS) 

Svein Olsen, Aktiv (NK) 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Til stede fra adm: 

ingen 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Lorents Gran (LG) 

 

 

 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

- Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

- Kjell ble utpekt til å være referent. 

- Sak 08/19 ble besluttet å utsette til neste møte. 

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

01/19 REFERAT FRA STYREMØTE 12/18 – TORSDAG 6. DESEMBER 2018  

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet som ble 

godkjent enstemmig. 

  

02/18 REGNSKAP 2018 

Regnskapsoversikt og resultatregnskap pr. 31.12.2018 var tilsendt styret før møtet. 

Forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2018 tas til orientering, og godkjennes under forutsetning av godkjent 

revisjon. 

Edvar gikk gjennom resultatregnskapet som viste et overskudd på kr. 1.351,95, innbefattet 

investeringsprosjektene.  

Han ga en nærmere analyse av kto 3440, 3716, 3712/4112 samt 6540. Edvar orienterte 

også om saldobalansen. 

Regnskapsoversikten for prosjektene ble gjennomgått. Driftsbudsjett lød på kr. 0 og 

investeringsbudsjett på kr. -417’. 

Det var enighet om at gjenstående beløp på investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt 

blir lagt inn i budsjett for 2019. Det er svært dårlig avkastning på bankkonti. Edvar sjekker 

muligheten for å oppnå bedre vilkår. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/19 BUDSJETT 2019  

Følgende dokumenter var tilsendt før møtet:  

-forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 22.01.19 

-detaljert budsjett for styret (note2) 24.01.19 

Forslag til vedtak: 

1.Forslag til budsjett for 2019 vedtas med en utgiftsside på kr... og en inntektsside på kr.. 

2.Årsmøtet orienteres om budsjettet. 

Edvar orienterte. På grunn av kort tid mellom ferdig regnskap 2018 og fremlegg av 

budsjett 2019, ble det litt manko på dokumentasjon. Note 1 (detaljbudsjett 101 

sekretartiat) og note 2 (detaljbudsjett 201 styret) skal følge budsjettet og orienteringen til 

årsmøtet.  
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Driftsbudsjett skal fortsatt balansere i 0. Edvar gikk gjennom note 2 og Kjell gikk 

gjennom note 1. Sluttsummen for de to prosjektene beholdes, men det er behov for enkelte 

justeringer på budsjettpostene internt i disse prosjektene. Driftsbudsjett balanserer med kr. 

10’. 

Investeringsbudsjett ble også gått gjennom. Aktuelle gjenstående beløp fra 2018 tas med i 

2019, likeledes beløp som går fram av vedtatt langtidsplan 2019.  

Det var behov for noe mer avklaring på enkelte investeringsposter vedr. løyper Andebu. 

Disse ble stilt i bero slik at investeringsbudsjett pr. dato er på kr. 437’. 

Investeringsbudsjett skal iflg. vedtektene legges fram for årsmøtet. 

Kjell la fram følgende forslag: 

1. Forslag til driftsbudsjett 2019 for TOT vedtas med en utgiftsside kr. 3.529’ og en 

inntektsside kr. 3.539’. 

2. Årsmøtet informeres om budsjettet. 

3. Investeringsbudsjett 2019 for TOT legges fram for godkjenning på årsmøtet med 

-602 Trollsvann kr. 32’ 

-605 Oppgradering lokaler kr. 20’ 

-606 Løyper Andebu kr. 45’ 

-609 Darrebu kr. 170’ 

-611 Myrbroer Skrim kr. 10’ 

-612 Snøscooter Skrim kr. 160’ 

4. Utbyggingsplaner må sendes inn for godkjenning av styret. 

Kjells forslag ble enstemmig vedtatt. 

04/19 HEDERSBEVISNINGER  

Styret skal vurdere og komme med forslag til kandidater til TOTs hederspris, gullmerke 

og æresmedlemskap etter en innstilling fra en AG bestående av 2 æresmedlemmer og 

styreleder. 

Kjell refererte statuttene hvoretter saken ble enstemmig besluttet utsatt til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/19 MØTEPLAN (2019) 

Forslag til møteplan for 2019 lå ved saksinnkallingen. 

Det ble foretatt følgende endringer i planen: 

Sø 3.2: Kom-deg-ut dag 

Ti 12.3: frist for innlevring av stoff til TOT’n m/turprogram (endret fra 27.2) 

Ti 18.6: frist for innlevering av stoff til TOT’n (endret fra 24.6) 

Fr 25.10: frist for innlevering av stoff til TOT’n m/turprogram (endret fra 29.10) 

Vedtak: 

Forslag til møteplan 2019 vedtas med foreslåtte endringer. 

Enstemmig. 

  

06/19 ÅRSMØTE/FORBEREDELSE 

Det var lagt fram forslag til agenda med følgende  

forslag til vedtak: 

Årsmøte i TOT 28.02.2019 gjennomføres etter foreslåtte dagsorden. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med den endring at styreleder gjennomgår 

årsberetningen. 

  

07/19 VALGKOMITE 

I henhold til TOTs vedtekter skal det oppnevnes valgkomite på årsmøte.  

Dette er det styrets ansvar å foreslå. 
Saken tas opp på neste møte. 

  

08/19 VEIVALG 2019-2023 

På bakgrunn av innspill fra styret, grupper, komiteer og tilsyn er det laget en 

handlingsplan med konkrete oppgaver som foreningen kan jobbe med den neste 

Veivalgsperioden, 2019-2023.  
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Styret tar en gjennomgang av planen og det gjøres en vurdering om alle skal med, evt 

noen fjernes.  I tillegg vurderes også plasseringen av ansvar.  

Vedlagt forslag til handlingsplan. 

Forslag til vedtak: 
Handlingsplan for 2019-2023 vedtas. Tidfesting for gjennomføring, og detaljerte 

årsplaner tas på et senere styremøte. Avdelingene informeres, og de ansvarlige følger opp. 

Planen evalueres med jevne mellomrom. 

Saken var besluttet utsatt til neste møte, men med anmodning om å se på mulige 

forenklinger og mulig bedre systematisering. 

09/19 UTVIDE ADMINISTRASJONEN 

Med tanke på å kunne gjennomføre de tiltak som måtte bli vedtatt i handlingsplan for de 

neste 5 år, og for å kunne møte utfordringer dersom det viser seg vanskelig å fylle opp 

med nødvendig antall tillitsvalgte, er styret bedt om å vurdere mulighet og behov for å 

utvide antall ansatte med en deltidsstilling.  

Det var lagt fram slikt 

forslag til vedtak: 

Styret gir styreleder fullmakt til å jobbe videre med dette, vurdere behov og muligheter, og 

legge frem et forslag. 

Styreleder orienterte og bemerket at det er viktig å være ute i god tid med en slik 

vurdering. 

Styret gikk enstemmig inn for dette, men det fremkom også noen bemerkninger som bør 

hensyntas/ vurderes, slik som å vurdere prosjektstillinger med prosjektfinansiering, ikke 

faste stillinger, gå dypere inn i bruken av dagens administrative ressurser i TOT, planlegge 

men ikke gjennomføre før behovet dukker opp, være obs på bruk av TOTs midler til de 

tillitsvalgte i forhold til bruk på ansattressurs, sjekke ut mulighet for å løse oppgaver i 

fellesskap via DNT Vestfold / DNT Telemark, vurdere bruk av lønnede tjenester for 

styremedlemmer som kan være interessert i et slikt engasjement. 

  

10/19 AVTALE GAPAHUK 

Det er inngått avtale mellom TOT og Fritzøe Skoger vedr oppsetting av ny gapahuk i  

Trollsvannområdet.  

Forslag til vedtak: 

Avtale vedr leie av areal til oppsetting av gapahuk/lavo ved Barlindtjern/ 

Trollsvannområdet, mellom TOT og Treschow Skoger MS Treschow vedtas. 

Avtalen var vedlagt saken. 

Kjell fremmet følgende forslag: 

1. Avtale dat 10.09.2018 mellom TOT og Fritzøe Skoger MS Treschow om leie av 

areal for oppsetting av gapahuk ved Barlindtjern, godkjennes. 

2. Avtalen undertegnes av styreleder og ett styremedlem. 

Kjells forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

11/19 AVTALE GRUNNEIERE FJORD TIL FJELL 

Det er utarbeidet ny avtale som skal forelegges grunneiere hvor stien Fjord til Fjell 

berører.   

Forslag til vedtak: 

Avtalen godkjennes som forelagt. 

Avtaleutkastet var vedlagt saken. 

Styret drøftet saken og Kjell fremmet følgende forslag: 

1. Avtaleutkast dat. 25.01.2019 godkjennes som rammeavtale med berørte 

grunneiere i traceen for Fjord til fjell-stien fra Tønsberg til Skrim. 

2. Leder og nestleder får fullmakt til å inngå de endelige avtalene. 

Kjells forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

12/19 ORIENTERINGER / REFERAT (kan leses på kontoret) 

1) DNT Vestfold: Mail av 20.12.2018 – Fått kr. 205.000,- fra Gjensidigestiftelsen til 

prosjektet «DNT ung Boost», aktiviteter for ungdom 16-26 år. 
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 2) DNT VETE: Referat fra 05.12.2018 – Arbeidsform og kommunikasjon/lobby plan 

2019.  

3) DNT Vestfold: Referat fra 10.12.2018 – Samarbeide i Vestfold om et fjellsportmiljø og 

tilbud. 

4) FNF: Mail av 07.01.2019 – Invitasjon til fellesmøte 04.03.2019 kl. 19.00. Foredrag 

«flerkulturelt friluftsliv». Påmelding innen 25.02.2019. 

5) Færder kommune v/Alex Rossitto: Referat av 10.01.2018 – Møte vedr idedugnad for 

Østre Bolærne 08.01.2019. Helga Daler og Live H. Pedersen deltok.  

6) Oslofjorden Friluftsråd v/Anne Sjømæling: Referat av 16.01.2018 – Fra møte om  

skilting/info for nærstier 15.01.2019. Helga Daler og Ulf Rødvik deltok. 

7) Tønsberg og Færder kommune: Mail av 29.11.2018 – Invitasjon til å delta med 

aktiviteter i Aktiv Tønsberg og Færder våren 2019, et lavterskeltilbud til barn og unge.  

Info er videresendt til Barnas Turlag, DNT ung Tønsberg og Klatregruppa. 

8) Færder kommune v/Tore Aasen Øderud: Mail av 04.12.2018 – Invitasjon til 

frivillighetsmøte 05.02.2019. Påmelding innen 01.02.2019. Anne-Lene Stulen og Svein 

Olsen deltar. 

9) Færder kommune v/Else Reitan: Mail av 08.01.2019 – Invitasjon til å ha stand på «Det 

skjer på øyene hele året» 06.04.2019 i Tjøme Idrettshall. Påmelding innen 22.03.2019. 

10) VIPPS stativ: 

Etter ønske fra DNT ung (Tønsberg) er det satt opp et klesstativ i butikken hvor det kan 

byttes brukte klær. Kriterier:  
 - helt og rent turtøy eller lite brukte fjellstøvler. 

 - kan henge inntil to måneder. Da blir det kastet eller eier må hente det. 

 - betales direkte fra kjøper til selger på Vipps. 

 - selger merker selv varene. 

 - TOT administrasjonen skal ikke bruke ressurser på dette. 

Aktiviteter: 

1) Stand på Torvet i Tønsberg, lørdag 15.12.2018 – Mange frivillige som ble med på 

standen, men lite folk ute i byen. Tvilsomt om vi nådde ut til å så mange her. 

13/19 EVENTUELT 

Medlemsundersøkelse 

Svenn hadde meldt inn spørsmål om  

-hvordan få oversikt over hvordan/hvorfor folk blir medlemmer i TOT 

-hvilke aktiviteter/turer trekker flest nye medlemmer. 

Svenn orienterte om bakgrunnen for spørsmålet. Det finnes noen data fra sentralt hold som 

kanskje kan gi litt svar, men ikke noe som gir gode holdepunkter for TOT lokalt på 

spørsmålet. 

DNT har en medlemsundersøkelse hvor hhv 64% og 68% av medlemmene sier at det som 

er viktigst for dem er at de bruker DNT-merkede stier / at de ønsker å støtte DNTs arbeid 

med å tilrettelegge for turopplevelser. 

Kjell bemerket at dette stemmer helt med kommentarer fra folk som besøker Trollsvann 

og folk som går turpass (barnefamilier og eldre).  

Styret ber administrasjonen se nærmere på temaet. 

Årsmelding 

Kjell opplyste at arbeidet med årsmeldingen snart er avsluttet og minnet om at styret 

sender inn oppgave over sin representasjon utad med tilhørende bruk av dugnadstimer.  

  

 Møtet ble avsluttet kl. 21.00 

Neste møte 07.02.2019 

  

 


