
Referat årsmøte 2019 DNT fjellsport Bergen 
 
Dato: 20.02.19 
Sted: DNTs lokaler i Marken 
Oppmøte: 17, inkl. Birgithe Roald som representerte administrasjonen 
 
Møteleder: Cathrine Horn 
Referent: Kari Halland 
Tellekorps: Selina Våge og Jenny Wille Joung 
 

1) Gjennomgang årsmelding 
 
Som innledning ble det vist film av aktivitetene i DNT fjellsport.  

 
Presentasjon av sammensetning av styret+KUFØK+ressursgruppen i 2018 

 
Årsmeldingen ble gjennomgått av møteleder. Det var i 2018 561 deltakere og deltakerprosent 
på kurs er høy, og det er arrangert flere kurs i 2018, enn tidligere. Deltakerprosent på turene er 
også høy, men det er noen utfordringer med mange avmeldinger i forkant av dagsturer. 
Basecampene er fremdeles stor suksess. Har derfor valgt å arrangere ny med BC Jotunheimen 
i 2019 etter mal bra BC Voss og BC Uskedalen.  
 
DNT fjellsport Bergen ble tildelt Fjellsportprisen 2018 under årsmøtet i Lofoten i april 2018. I 
begrunnelsen legges det spesielt vekt på det miljøbyggende arbeidet i både styret, 
ressursgruppe og blant frivillige ellers. Det er høy deltagelse på hverdagsturene, noe man tror 
kan ha en god miljøbyggende effekt.  

 
Styreleder mener at arbeidet i året som har gått har vært i tråd med de fire satsingsområdene: 
-Skape et sosialt fjellsportmiljø 
-Øke kunnskap gjennom gode kurs 
-Arrangere et spennende turprogram 
-Være med å påvirke utviklingen av DNT fjellsport nasjonalt og utvikle samarbeidet 
regionalt 

 
Det ble stilt spørsmål om hva utflatingen i deltakerantall og deltakingsgrad kan skyldes tatt i 
betraktning at det har vært god stigning i foregående år. Det skyldes trolig flere årsaker. Selv 
om det i praksis har vært kapasitet til å øke antall deltakere på basecampene er tallet holdt lav 
for å sikre kvalitet. Også for turene har det vært fokus på kvalitet over kvantitet. Når det gjelder 
deltakingsgrad, er basecampene nå skilt ut fra tellingen for å gi et mer presist bilde. Dette er en 
av årsaken til at turdeltakingsgraden nå er lavere. En annen grunn er at det har vært mange 
avmeldinger kort tid i forkant av dagsturer noe som har gjort det utfordrende, å få fyllt opp 
turene til tross for at det har vært ventelister. Til dette ble det skissert en løsning om å sende ut 
en standardmail til deltakere med påminning om tur 2 uker i forkant av turstart. 



 
Som avslutning ble det vist film av klatreaktiviteten i DNT fjellsport Bergen. 

 
Årsmeldingen til DNT fjellsport Bergen for 2018 ble vedtatt. 
 
2) Inkomne forslag 
 
Styret har ikke mottatt forslag til saker eller vedtektsendring i forkant av styremøtet.  

 
Styret foreslår selv en vedtektsendring i DNT fjellsport Bergen sine vedtekter fra 2009, punkt 3. 
Det ønskes en endring i vedtektene fra “Årsmøtet holdes i siste halvdel av februar” til “Årsmøtet 

holdes i løpet av februar”. Begrunnelsen er at det vil gi nyvalgt styre litt mer tid til å forberede 
basecamp vinter som ofte arrangeres i begynnelsen av mars. 

 
Styrets forslag til vedtektsendring ble vedtatt.  
 
3) Valg 
 
Valgkomitten har bestått av Selina Våge, Are Opstad Sæbø og Endre Rieber Sommersten. Det 
er 5 plasser på valg. Valgkomiteen innstiller Cathrine Horn for to nye år, og Berit Reppen 
Lorentzen, Jenny Wille Joung, Annbjørg Svendal og Ole Jacob Olsen som nye 
styremedlemmer.  
 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Nytt styre består av 8 personer, 3 menn 
og  5 kvinner.  
 
Valg av valgkomité  
Styret har innstilt Ingrid Hundvin, Endre Rieber Sommersten og Are Mossefinn Sandvik til 
valgkomité for 2019.  
 
Styrets innstilling til valgkomité for 2019 ble vedtatt.  
 
4) Informasjon fra administrasjon 

 
Birgithe Roald presenterte nyheter og statistikk fra Bergen og Hordaland turlag fra 2018.  
 
5) Årets fjellsporter 2018 
Kristine Solberg ble kåret til Årets fjellsporter 2018. Hun var ikke til stede på møtet, men tildeles 
et gavekort som hun vil motta i ettertid som takk for innsatsen.  
 
6) Eventuelt 
Joachim Agledal, leder i styret for DNT fjellsport, oppfordrer representantene fra DNT fjellsport 
Bergen som skal til årsmøtet i Tromsø til å holde et innlegg om miljøarbeidet i Bergen. 


