
Referat årsmøte DNT fjellsport  
 

Dato: 22.02.2016 

Til stede: Knut Holter Rygh, Elisabeth Engum, Fredrik Brun, Endre Rieber Sommersten, Ingvar 

Kalberg, Are Opstad Sæbø, Kjetil Eriksen, Are Mossefinn Sandvik 

Sted: DNTs lokaler i Marken 

 

1) Valg av møteleder, referent og tellekorps 

Møteleder: Are Mossefinn Sandvik 

Referent: Are Opstad Sæbø 

Tellekorps: Fredrik Brun 

 

2)Årsmelding 

Kommentar til årsmelding fra Are OS: Fjellsportmøtene har blitt arrangert i sammarbeid med  BSI i 

tillegg til klatreklubben (BKK). Årsmeldingen nevner kun BKK. 

Kommentar til årsmelding fra Endre: Stig er også skredinstruktør. Dette mangler i kompetanselisten 

til KUFØK 

Kommentar fra Elisabeth: Endre dato til 2016 i bunn 

 

3)Handlingsplan 

Det ble stilt spørsmål ved hvordan styret skal knytte til seg personer med erfaring som vil styre 

turen selv.  

Svar fra styret: 

 sosial arena (fjellsportmøter, sosialkomite/ressursgruppe) 

 tradisjoner 

 samlinger 

 sosialkomiteen/ressursgruppe. Dette er en gruppe styret ønsker å få i gang som kan hjelpe til 

med sosiale arrangementer som fjellsportmøter, ukentlige klatringer, samlinger, og annet. 

Målsetningen er at det skal være lystbetont og ikke veldig arbeidskrevende. 

 

Spørsmål til styret: Er det sånn at styret ikke gjør en innsats for å knytte til seg nye fjellsportere? 

Nei, dette er feil. Kurs er en viktig rekrutteringsarena for fjellsportgruppen. I tillegg arrangerer vi to 

basecamper hvert år som har et godt tilbud til ferskinger. 

 

4) Valg av nytt styre 

På valg: 

Are Mossefinn Sandvik 

Are Opstad Sæbø 

Knut Holter Rygh 

Joacim Agledal 

 

Valgkomiteen informerte om at de som allerede sitter i styret og som stiller til gjenvalg innstilles 

som valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har spurt enkelte andre uten respons. 

 

Fredrik: Neste år er Kristine på valg, og hun er eneste jente i styret i dag. Hva tenker styret å gjøre 

for å knytte til seg flere jenter?  

Styret: Dette er en situasjon valgkomiteen må ta innover seg. Man bør aktivt prøve å rekruttere 

jenter. 

Endre: Kan det være aktuelt å ha flere personer i styret. 

Styret: Vi ønsker ikke å ha flere i styret, i utgangspunktet, men ser på ressursgruppen som et utvidet 

styre som vi kan spille på. I tillegg kan det være aktuelt å få inn flere i styret hvis man ser at det blir 



mange som kommer til å gå av samtidig. Dette kan være tilfelle om 2 år, og da bør det vurderes om 

det skal tas flere inn i styret til neste år. 

 

Det nye styret ble vedtatt ved aklamasjon. 

 

5) Valg av valgkomite 

Ny valgkomite: 

Endre Riber Sommersten 

Fredrik Brun 

Are Opstad Sæbø  

 

6)Eventuelt 

Det ble spurt om årsstatistikken kan utvides til å også gi antall turer som er arrangert. 

Styret noterer seg ønsket. 

 

Det ble spurt om styret har vurdert et samarbeid med BSI og evt DNT ung. 

Styret: Vi har i dag god kontakt med BSI, men ønsker oss gjerne enda tettere kontakt. Ser på dette 

som en god rekrutteringskanal. 

 

7) Kåring av årest fjellsporter 

 

Årets fjellsporter ble Ingrid Hundvin. Hun var ikke tilstede, men tildeles et gavekort i ettertid som 

takk for god innsats i mange år. 

 


