
REFERAT – ÅRSMØTE I ÅS TURLAG 23.03.2015 

 
Årsmøtet ble avholdt i Ås kulturhus, lille sal. Tilstede var 13 medlemmer samt 

leder av DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg. 
 
 

1. Konstituering 
Svein Skøien, leder av Ås Turlag, ønsket velkommen til Ås Turlags første 

ordinære årsmøte. Han redegjorde deretter kort for innkallingen til møtet. 
Det framkom ingen innvendinger til innkalling og saksliste. 
 

2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 
Møteleder:  Svein Skøien 

Referent:  Terje Thurmann-Moe 
Guri Drottning Aarnes og Siri Berner ble valgt til å signere 
referatet fra årsmøtet 

Tellekorps: Ikke valgt 
 

3. Årsmelding 2014 
Svein Skøien gjennomgikk kort hovedpunktene i årsmeldingen. Karlis 

Valdmanis ga styret ros for godt arbeid, årsmøtet sluttet seg til dette ved 
akklamasjon. Årsmeldingen ble godkjent uten ytterligere kommentarer. 
 

4. Regnskap 2014 
Økonomiansvarlig Inger Rødseth gjennomgikk regnskapet for 2014, og 

redegjorde kort for ansvarsdelingen mellom DNT Oslo og omegn og Ås 
Turlag. Det framkom ingen kommentarer til regnskapet. 
 

Deretter ble det orientert om rapport fra ekstern revisor (KPMG) og intern 
revisor (Marit Hauken). 

 
Regnskapet for 2014 ble deretter enstemmig godkjent. 
 

Styrets budsjett 2015 ble deretter presentert og gjennomgått. Karlis 
Valdmanis mente at budsjettet var litt for ekspansivt, og at noe av midlene 

burde stå igjen til neste budsjettperiode. Marit Hauken uttrykte forståelse 
for at styret satser på kursing i en oppstartsfase. 
 

Styret tar med seg kommentarene fra årsmøtet i det videre arbeidet. 
  

5. Innkomne forslag 
 
1. Forslag om å etablere Barnas Turlag i Ås 

Forslaget var lagt fram av styret og ble presentert av Inger Rødseth. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
2. Forslag om å etablere Stigruppe i Ås Turlag 

Forslaget var lagt fram av styret og ble presentert av Inger Jahnsen. 

Guri Drottning Aarnes etterlyste oppfølging av dem som hadde meldt 
seg som interesserte på stiftelsesmøte i januar 2014. Dette vil bli gjort 

i forbindelse med planlagt stikurs som avholdes 21. og 25.04. Jon Kr. 
Øiestad etterlyste klarere status for Turgruppa, i forhold til Barnas 



Turlag og Stigruppa. Styret tar innspillet videre. Guri Drottning Aarnes 

ønsket å vite mer om muligheten for å gi innspill til turer, både i 
turprogrammet og i tillegg til dette. Innspillet følges opp av styret. 

Deretter ble forslaget om å etablere Sti- og merkegruppe enstemmig 
vedtatt. 
 

3. Forslag om vedtektsendring 
Forslaget var lagt fram av styret og ble presentert av Svein Skøien. 

Han opplyste at Styret etter nærmere vurdering hadde besluttet å 
trekke forslaget. 
Forslaget ble trukket av styret og dermed ikke behandlet. 

 
6. Valg 

Guri Drottning Aarnes la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har 
bestått av Guri Drottning Aarnes (valgt på stiftelsesmøtet) og Jon Kr. 
Øiestad (utpekt av styret). Runar Baune som ble valgt på stiftelsesmøtet 

har etter eget ønske ikke deltatt i valgkomiteens arbeid. 
 

Følgende styremedlemmer var på valg: 
Svein Skøien  Leder  Gjenvalgt for to år ved akklamasjon 

Terje Thurmann-Moe Sekretær Gjenvalgt for to år ved akklamasjon 
 
Styret består etter dette av: 

Svein Skøien  Leder   2 år 
Terje Thurmann-Moe Sekretær  2 år 

Inger Rødseth  Økonomi  1 år  
Christine Pehrson  Turgruppa  1 år 
Inger Jahnsen  Stigruppa  1 år 

Jon Kr. Øiestad  Styremedlem 1 år  
 

Valgkomiteen: 
Guri Drottning Aarnes  Gjenvalgt for ett år ved akklamasjon 
Marit Hauken   Valgt for to år ved akklamasjon 

Styret oppnevner tredje medlem i valgkomiteen i hht. vedtektene 
 

Revisor:  
Marit Hauken var valgt for to år og fortsetter ett år til 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 20.10, deretter holdt ny daglig leder av DNT Oslo og 
omegn, Henning Hoff Wikborg, en orientering om aktuelle DNT-aktiviteter og 

turlagenes rolle og mål. 
 
 

 
Ås, 25. mars 2015   

 
 
Terje Thurmann-Moe (s.)   

Referent     
 

Guri Drottning Aarnes (s.)     Siri Berner (s.) 
Valgt av årsmøtet til å signere referatet 


