PROTOKOLL FRA ULLENSAKER TURLAGS ÅRSMØTE 2021
Årsmøtet ble avholdt onsdag 14. april 2021. På grunn av koronapandemi og smittesituasjonen ble
årsmøtet gjennomført digitalt.
Det var 18 stemmeberettigede til stede. I tillegg deltok Glenn Menkin fra DNT Oslo og Omegn.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Ola Nafstad ble valgt til møteleder
Ingeborg Knutsdatter Gresaker ble valgt til referent
Tellekorps ble ikke valgt da det må settes opp et nytt møte dersom noen krever skriftlig
avstemming.
3. Årsmelding
Leder Atle Forbord gjennomgikk årsmeldingen som ble tatt til etterretning.
4. Orientering om regnskap
Ullensaker Turlags regnskap er en del av DNT Oslo og Omegns (DNT OO) regnskap. De har
ført regnskapet og revidert det.
Kasserer Ann-Mari Grøndalen Lund orientert om turlagets regnskap.
Kommentarer:
- ønskelig å få mer detaljer for å se hvilke aktiviteter som er gjennomført. Kan evt lage
noter.
- Utgiftene som Ullensaker kommune har tatt kommer ikke inn i turlagets regnskaper
Regnskapet tas til orientering.
5. Aktivitetsplan, turprogram og budsjett 2021
Det har vært en utfordring å planlegge turer og aktiviteter grunnet korona og
smittesituasjonen.
a. Tur- og aktivitetsgruppa v/Ann-Mari Grøndalen Lund
Orientering om planlagte turer i 2021 for voksne

b. Barnas Turlag v/Daniel Nordmeland
Orientering turer og aktiviteter i 2021 for barn
c. Aktiv i 100 v/Atle Forbord
Orientering om turer i 2021 for voksne/eldre. Turene er populære
d. Sti- og merkegruppa v/Atle Forbord
Orientering om stimerking og vedlikehold.
e. Budsjett 2021 v/Ann-Mari Grøndalen Lund
Det er laget et aktivitetsbudsjett. Budsjettet har vært til godkjenning i DNT OO.
Aktivitetsplan, turprogrammer og budsjett for 2021 tas til orientering og er grunnlag for
styrets arbeid i 2021.
6. Saker som er fremmet av medlemmer eller styret
Ingen forslag var kommet inn
7. Valg av styre
Følgende posisjoner var på valg, forslag fra valgkomitéen v/leder Kirsti Jenny Bakke:
- Leder: Daniel Nordmeland (valgperiode 2 år)
- Kasserer: Ann-Mari Grøndalen Lund (valgperiode 2 år)
- Barnas Turlag, leder: Kristoffer Erstad (valgperiode 2 år)
- Tur- og aktivitetsgruppa, leder: Inge André Selnes (valgperiode 2 år)
Foreslåtte personer ble enstemmig valgt.
8. Valg av valgkomité
En posisjon var på valg:
- Deltager: Asbjørn Gundersen (valgperiode 2 år)
Foreslått person ble enstemmig valgt.

DNT Oslo og Omegn var representert på årsmøtet med Glenn Menkin, avdelingsleder
friluftsaktiviteter. Menkin orienterte om status og aktiviteter i DNT Oslo og Omegn.
Koronapandemien førte til at 2020 ble et vanskelig år, men gjennom økonomiske
kompensasjonsordninger som har ført til en bedret situasjon i 2021 er de nå ved godt mot!
Det vanket også positive tilbakemeldinger fra DNT OO til Ullensaker Turlag.
Menkin overbrakte en hilsen fra DNT OO, og spesielt fra Henning Hoff Wikborg daglig leder, til
avgående styreleder Atle Forbord og takket for hans engasjement og innsats i turlaget.

Ullensaker Turlag, ved nyvalgt leder Daniel Nordmeland, takket av Atle Forbord for den gode jobben
han har gjort for turlaget i sin tid som leder. Daniel presiserte at styret vil invitere Atle til et møte
hvor han vil bli overrekt en oppmerksomhet for den flotte jobben han har gjort som leder. Dette vil
gjennomføres når koronaen og smittevernreglene tillater det.
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