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Tid:   tirsdag 11. oktober 2016, kl. 1800 

Sted:   AATs lokaler, Langbryggen 21 

Innkallingsdato: 24.10.2016 

Til stede: Audun Finstad, Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Nils Julian Krämer, Solvor 
Ek Hayes 

Forfall:   Dag N. Fagermyr (AAT-representant) 

Møtet ble hevet: kl. 20.30 

Referent:  Jostein Aalvik 

Dato:   18.oktober 2016 

 

Saksliste 

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste (Alle). 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger. 

 

Sak 03/16 Bruk av Fjellsportgruppas bankkonto (1-2016) (Alle). 

Bruken av kontoen ble behandlet på styremøte 1-2016 og det ble vedtatt at kontoen kun skal 
brukes til turpåmelding og til dekning av reiseutgifter for sjåfører. 

 

Imidlertid er Sherpasystemet under stadig utvikling og vi nå har fått ny funksjonalitet med 
direkte nettbetaling ved påmelding på aktivitetene. Bruker man dette er det ikke mulig å 
melde seg på uten å betale (gjelder de aktivitetene hvor man krever en forhåndsbetaling) og 
man slipper derfor å sjekke hvem som har betalt og eventuelt purre på innbetalinger. 
Innbetalingene går gjennom et eksternt system for håndtering av pengetransaksjonene 
(Visa/Mastercard via Stripe). Dette betalingssystemet er koblet til AAT sin konto og er derfor 
uavhengig av vår konto. Eventuelle refusjoner av innbetalinger f.eks. i forbindelse med 
avlysninger må derfor AAT ta seg av. Dersom vi vil bruke dette systemet blir vår konto 
mindre brukt da AAT håndterer innbetalinger direkte og kasserer slipper å bruke tid på dette. 

Les mer om oppsett av Stripe her: 
http://hjelp.turistforeningen.no/knowledgebase/articles/878928. Vær også oppmerksom på at 
Stripe krever gebyr for hver transaksjon enten det gjelder påmelding eller tilbakebetaling av 
påmeldingsavgift, dette gebyret er som følger: «Stripe tar 2,4 prosent av beløpet + 2 kr i 
gebyr for hver transaksjon. Eks: Hvis dere tar 300 kroner i deltakeravgift sitter dere altså 
igjen med 290,80 kr».  

 

Vedtak: Vi tar i bruk ny løsning med nettbetaling for alle våre aktiviteter. Vi følger opp 
hvordan dette fungerer i løpet av sesongen 2017 og justerer praksis dersom det er 
nødvendig. 

 

Sak 04/16 Innkjøp av utstyr (1-2016) (Nils, Axel). 

På styremøte 1-2016 ble det vedtatt å kjøpe inn noe utstyr der status er som følger: 

- Medisiner til førstehjelpspakkene. Det er særlig allergimedisiner som det kan være 
aktuelt å kjøpe inn men de rette medisinene er reseptbelagt og det kreves også et 
avansert førstehjelpskurs for å administrere disse. I teorien skal man kunne be sin 
fastlege om resept på slike medisiner selv om man ikke selv er allergisk dersom man 
forteller til hvilket formål disse skal benyttes. Noen fastleger vil akseptere dette og 
skrive ut resept, andre ikke.  

- Støtteskinner for underarm/håndledd for bruk ved evt. brudd har vært diskutert 

http://hjelp.turistforeningen.no/knowledgebase/articles/878928
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tidligere og spørsmålet til AAT er om slike har blitt kjøpt inn? 

- Taubagger er allerede kjøpt inn og betalt av AAT. 

- Truger. Gruppa har satt opp trugetur i sitt program og disponerer 2 par, kan det være 
aktuelt å kjøpe inn flere par også for benyttelse av andre grupper som Barnas Turlag? 

- Innkjøp av transportpulker av typen «Paris». Disse veier 2.2 kg, måler 150 x 52.5 cm, 
er laget av slitesterk polyetylen og er derfor svært anvendelige og ikke minst rimelige 
(rundt 750,-).   

 

Vedtak: Nils/Axel diskuterer innkjøp av truger og pulker med Dag Fagermyr og kommer til 
enighet om hva som kan kjøpes inn. 

 

Sak 08/16 Valgkomiteen (1-2016) (Axel). 

I andre halvår av denne perioden fungerer valgkomiteen med bare ett medlem (Kristian Aas) 
ettersom Inger-Johanne trakk seg og ikke kom med forslag til erstatter. Kristian sier det er 
greit og har også sagt ja til gjenvalg. 

Som medlem nummer 2 foreslår Axel Gunleiv Byremo. 

 

Vedtak: Axel kontakter Gunleiv Byremo og spør om han kan sitte som medlem i 
valgkomiteen. 

Sak 10/16 Evaluering av årets aktiviteter (Alle). 

Styret tok en gjennomgang av aktivitetsrapportene fra årets turer med følgende resultat: 

4 turer/arrangementer av totalt 13 ble avlyst av grunner som for få påmeldte og 
sykdom/ryggprolaps hos en av turlederne. 

Vi har ikke fått rapportert inn noen alvorlige hendelser på egne arrangerte turer i løpet av 
2016 sesongen.. 

 

Sak 11/16 Prispolitikk på aktivteter (Alle). 

Våre aktiviteter er i utgangspunktet finansiert gjennom selvkost. Vi har imidlertid noen 
aktiviteter hvor det er/kan være aktuelt å fravike dette. Noen har erfaringer med dette i 
forbindelse med kajakkurs og turer. 

 

Er det en idé å differensiere mellom: 

1. Kurs: medlem/ikke medlem 

2. Lån/leie av utstyr: medlem/ikke medlem 

 

3. Ved differensiert pris: Gi medlemsfordeler for samarbeidspartnere utenfor DNT, 
eksempelvis AKK, ved kurs og/eller lån/leie av utstyr. 

 

4. Refusjon av forhåndsbetaling 

Tidligere behandlet i Sak 33/14 Eventuelt: Tilbakebetaling av depositum ved forfall. Der var 
vedtaket «Alle turkoordinater bes i turbeskrivelsen nevne at depositum ikke blir tilbakebetalt 
ved 

melding om forfall et antall dager før avreise.» 

 

Er det nødvendig å ha et visst antall dager her som gjelder alle aktiviteter eller skal det være 
opp til koordinator å vurdere for hver enkelt aktivitet? Hvor store beløp kan man holde tilbake 
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ved forfall, og for hvilke formål (billetter, kursavgift, bestilling av rom, transport etc.). 

 

Under «Deltakers ansvar» på nettstedet vårt står det nå under avsnittet Avmelding og 
refusjon: «Arrangementer med obligatorisk forhåndsinnbetaling: Hvis deltaker melder forfall 
mindre enn 8 dager før avreise refunderes ikke det innbetalte beløpet.» Er det behov å 
revidere dette avsnittet? 

 

Ovennevnte ble diskutert og styret kom fram til følgende vedtak: 

1. Differensiert kursavgift for medlemmer/ikke medlemmer: Dersom deltaker er medlem i en 
av gruppene/foreningerne som står som arrangør vil kursavgift til «medlemspris» innkreves. 

2. Samme praksis gjennomføres ved leie av utstyr som kajakk, Via Ferrata slynger etc. 

3. Se 1 og 2 over. 

4. Refusjon av forhåndsbetaling. Vedtaket i sak 33/14 opprettholdes og det presiseres at 
avhengig av turens lengde, påløpte forhåndskostnader etc. er det er opp til turkoordinator å 
bestemme antall dager. Ovennevnte avsnitt under «Deltakers ansvar» på vår hjemmeside 
revideres tilsvarende. 

Dette bør også inn under «Turkoordinators plikter» på hjemmesiden. 

Sak 12/16 Turprogram 2017 (Solvor, Alle). 

Styret gikk igjennom forslagene fra planleggingsmøtet og kom fram til et variert turprogram 
for 2017 med til sammen 13 turer. Solvor reinskriver programmet og sender det til «høring» 
hos styret.  

Programmet må sendes inn slik at turene kommer med i Naturlosen for 2017 (gjelder ikke 
Via Ferrata turen). 

I programmet refereres det ikke til turkoordinators telefonnummer men til hjemmesiden, dette 
for at turkoordinator skal «få fred». 

Målet er å publisere programmet før nyttår og frist for turbeskrivelser settes til 1. desember. 

For de aktivitetene som styret går for må TK bekrefte at aktiviteten skal gjennomføres og at 
datoen stemmer. Vi setter opp en årsoversikt basert på dette og en frist for innlevering av 
turbeskrivelser som legges inn i Sherpa av nettansvarlig. 

Eventuelt 

Ingen saker denne gangen.  


