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Protokoll fra årsmøte iDNT Fjellsport Oslo 25. april 2013

1. Åpning av møte og konstituering

Møte ble åpnet av Bjørn Balle.

Antall fremmøtte medlemmer: 17 personer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder

Styreleder iDNT Fjellsport Oslo, Bjørn Balle, ble foreslått og valgt som møteleder.

4. Valg av referent

Sekretær iDNT Fjellsport Oslo, Heidi Degnes-0demark, ble foreslått og valgt som referent.

5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Mette Lise Rødli og Anne Mjaaland ble valgt til å underskrive protokollen.

6. Årsberetning for DNT Fjellsport Oslo 2012

Styrets årsberetning ble presentert av styreleder Bjørn Balle.

I løpet av sommeren 2012 ble det arrangert 24 kurs med 175 deltakere ialt, fordelt på brekurs,

klatrekurs, fjellsportkurs, ryggtraverser og føringer. Sammenliknet med 2011 er dette en

nedgang i antall kurs og deltakere. Enkelte kurs har blitt avlyst, men samtidig har deltakere

blitt flyttet for å fylle opp andre kurs. Det ble stilt spørsmål fra årsmøtet om den reduserte

deltakerandelen også har vært en trend blant andre tilbydere, eller om markedsføringen av

kursprogrammet har vært for dårlig. Vinteren 2012 har også hatt en nedgang, men til

sammenlikning var året 2011 et spesielt godt år.

DNT Fjellsport Oslo arrangerte en vellykket Nasjonal Fjellsportsamling i 2012, i tillegg til en

klatresamling på Hankø og topptur på ski til Leirdalen i Jotunheimen.
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Kursprogrammet har blitt markedsført gjennom følgende kanaler;

turistforeningen.no

«Turtid SommerwcTurtid Vinter»

kursagenten.no

UT.no

Nyhetsbrev

Facebook

I forbindelse med Nasjonal Fjellsportsamling ble det investert i flere andre kanaler i tillegg.

Det sittende styret og administrasjonen ble presentert.

Årsberetningen ble godkjent.

7. Informasjon om DNT Fjellsport Oslos økonomi

.Årsregnskapet for 20.12 ble. presentert av Lene Jessen, tidligere-sekretær iDNT Fjellsport

Oslo. Årsmøtet viste et overskudd på kr. 349.677. Når man avlyser kurs får man betraktelig

lavere driftskostnader. Overførte deltakere fra avlyste kurs for å fylle opp andre kurs har vært

med på å øke overskuddet. I tillegg kalkuleres det med 85% deltakelse.

Demmevasshytta har separat regnskap og budsjett og gikk med kr. 49.405 i underskudd, men

engangsfullmakter fra Demmevasshytta er ikke hentet for 2012 på grunn aven avlyst dugnad.

Dermed stemmer ikke driftsinntektene. Demmevasshytta har holdt budsjettet nesten hvert år.

8. Valg av representanter til styret

Åsgeir Almås og Martin Alex Nilsen gikk ut av styret. Valgkomiteen hadde innstilt følgende

kandidater til styret, som begge ble valgt ved akklamasjon:

- Lone Jessen

Maria Kristine Grande Knudsen
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Styret vil ha følgende sammensetning i 2013:

- Bjørn Balle

- Siv Elisabeth Reitan

Jannicke Høyem (oppnevnt representant fra DNT Oslo og Omegn)

Knut Støren

- Paul K. Bugge-Asperheim

- Maria Kristine Grande Knudsen

- Lone Jessen

9. Valg av representant til valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av:

- Kjell Meaas

Hans Morten Synstnes

Hans Morten Synstnes gikk ut av valgkomiteen. Styret hadde innstilt følgende kandidat til

-valgkomiteenTH-allvard-Haanes, som~ble valgt ved akklamasjon:

Årsmøtet ble hevet

10. Strategi 2013 - 2016

Styreleder Bjørn Balle presenterte strategidokumentet som kartlegger satsingsområdene for

DNT Fjellsport Oslo de neste fem årene.

11. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Oslo, 25. aptil2013
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Protokollvitne

Mette Lise Rødli

Protokollvitne
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