
Referat årsmøte 2020 DNT fjellsport Bergen 
 
Dato: 19.02.2020 
Sted: DNTs lokaler i Marken 
Oppmøte: 18:00 
Til stede: 23 medlemmer av DNT fjellsport Bergen, inkludert følgende medlemmer fra sittende 
styre: Cathrine Horn, Annbjørg Svendal, Jenny Wille Joung, Are Mossefinn Sandvik, Berit 
Reppen Lorentzen. Administrasjonen var ikke representert. Sara Petrine Solli stilte som 
representant fra styret i Bergen og Hordaland Turlag.  
 
Møteleder: Cathrine Horn 
Referent: Berit Reppen Lorentzen 
Tellekorps: Petter Bjørstad og Jenny Wille Joung  
 
Som innledning holdt Fredrik G. Brun et foredrag om en ekspedisjon til Jan Mayen. 
 

1) Gjennomgang årsmelding 
 
Presentasjon av sammensetning av styret, kurs-og føringskomiteen (KUFØK) og 
ressursgruppen i 2019. 
 
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 
 

Årsmeldingen ble gjennomgått av møteleder. Det var i 2019 samme nivå på antall turer og 
deltakere som i 2018. Basecampene var også godt besøkt, og vi klarte å fylle opp både BC 
Voss, BC Uskedalen og nykommeren BC Jotunheimen.  
 
Statistikken ble diskutert. Detaljer utover det som fremgår av årsrapporten er lagt til i slutten av 
referatet.  
 
Det ble diskutert at det er ønskelig at man prøver å begrense antall føringsturer per deltaker på 
basecamp slik at alle påmeldte skal ha muligheten til å delta på disse. Styret tar dette til 
etterretning, og følger opp i forbindelse med planlegging av basecampene. 

 
Årsmeldingen til DNT fjellsport Bergen for 2019 ble vedtatt. 
 
  



2) Inkomne forslag 
 
Styret presenterte for årsmøtet en revidert utgave av DNT fjellsport Bergen sine nåværende 
vedtekter. Utarbeidelsen av forslaget var gjort i samarbeid med administrasjonen i Bergen og 
Hordaland Turlag (BHT) og forslaget var forhåndsgodkjent av styret i BHT.  
 
Styrets leder gjennomgikk de viktigste endringene, og oppsummerte hvilke konsekvenser dette 
vil ha for driften av DNT fjellsport Bergen. I praksis vil de nye vedtektene ikke endre på måten 
gruppen drives.  
 
Styrets forslag til vedtektsendring, som beskrevet under, ble vedtatt.  
Dagens tekst  
 

Forslag til revidert tekst / endring Begrunnelse for endring 

Fjellsportgruppen ble 
opprettet i 1969 og er en 
egen gruppe innen Bergen 
turlag. I 2005 endret 
gruppen navn til DNT 
fjellsport Bergen, i henhold 
til sentral fjellsportprofil.  

Dagens tekst foreslås fjernet. Historien til DNT fjellsport 
Bergen hører mer hjemme 
under “om oss” på 
hjemmesiden. 

1.Formål DNT fjellsport 
Bergen tilbyr et allsidig 
friluftsliv blant fjell, bre og 
tinder. Vi legger vekt på å gi 
medlemmer og andre 
interesserte turfølge, 
kunnskap og erfaring. Med 
slik fjell- og naturerfaring 
blir man i stand til å ferdes 
ute på naturens egne vilkår. 
Fjellsportaktivitetene skal 
fremme et enkelt, aktivt, 
trygt og naturvennlig 
friluftsliv med særlig vekt 
på fjellskiløping, bratt 
skikjøring, brevandring, 
tinderangling og 
klatring,samt gjøre DNT 
fjellsport Bergen til et 
kompetansemiljø innenfor 
fjellsport i Hordaland 

§1 Formål 
DNT fjellsport Bergen er organisert 
under Bergen og Hordaland Turlag og 
har som formål å fremme interessen for 
friluftsliv i DNT fjellsportmiljøet.  
 
 
 

Dette er en klargjøring av 
organisering og tilhørighet. 
 
 
 
 
 



2. Medlemskap Alle som er 
medlem av Bergen Turlag 
kan være medlem. 
Medlemskap koster 
ingenting utover vanlig 
årskontingent til 
DNT/lokale foreninger.  

§2 Arbeidsområde og medlemskap 
DNT fjellsport Bergen inngår avtale med 
Bergen og Hordaland Turlag hvor 
organisatoriske forhold og gjensidige 
forpliktelser er angitt. Alle som er 
medlem av Bergen og Hordaland Turlag 
kan være medlem. Medlemskap koster 
ingenting utover vanlig årskontingent til 
DNT/lokale foreninger.  

Det er ønskelig å få med 
samarbeidsavtalen i 
vedtektene.  
 
 
Erstatter Bergen Turlag med 
Bergen og Hordaland Turlag.  

3. Årsmøte Årsmøtet 
holdes i siste halvdel av 
februar. Innkalling skjer ved 
elektronisk utsendelse samt 
publisering på nettside, 
senest 10 dager før 
årsmøtet. Innkallingen skal 
kort vise dagsordenen med 
valgkomiteens forslag samt 
innkomne forslag. Forslag 
om vedtektsendringer og 
andre forslag som skal 
avgjøres på årsmøtet må 
være styret i hende senest 
innen utgangen av januar. 
Årsmøtets dagsorden: 1. 
Årsmelding 2. Innkomne 
forslag 3. Valg 4. 
Eventuelt. Ekstraordinært 
årsmøte skal holdes etter 
vedtak i styret eller etter 
skriftlig krav fra minst 12 
medlemmer. Et slikt møte 
skal holdes innen en måned 
fra krav/vedtak blir 
framsatt. 

§3 Årsmøte 
Årsmøte holdes innen 20. februar.  Det 
innkalles med minst 14 dagers varsel. 
Framlegg til saker til årsmøte må være 
styret i hende innen utgangen av 
desember måned. Bare saker som er 
nevnt i innkallingen kan behandles på 
årsmøtet.  Årsmøtet må kunngjøres 
bredt i relevante kanaler senest 14 dager 
før årsmøtet.  Årsmøtedokumentene 
skal være tilgjengelig på gruppen sin 
hjemmeside fra det tidspunkt årsmøtet 
er kunngjort.  
 
Årsmøtet behandler: 
1) Årsmelding 
2) Fremsatte forslag 
3) Valg på: 
Styremedlemmer for 2 år 
Valgkomité-medlemmer for 1 år. 
 
Alle medlemmer fra 15 år og eldre er 
stemmeberettiget. 
 
Årsmøtepapirer oversendes til Bergen og 
Hordaland Turlag etter behandling. 

 
Endring medfører større 
frihet for tidspunkt for 
årsmøtet som i praksis kan 
holdes mellom 01.januar og 
20.februar i hht. De 
foreslåtte vedtektene.  
 
Innkalling foreslås å sendes 
ut tidligere og bredt i 
relevante kanaler fremfor 
kun ved elektronisk 
utsendelse og på nettsiden.  
 
Fremlegg av saker til 
årsmøtet må meldes innen 
utgangen av desember 
dersom dato for årsmøte 
skal i praksis være mulig fra 
01.januar. 
 
  
Dette gjøres i praksis i dag, 
men det er ønskelig å få det 
med i vedtektene.  

 
Ekstraordinært årsmøte 
skal holdes etter vedtak i 
styret eller etter skriftlig 
krav fra minst 12 
medlemmer. Et slikt møte 
skal holdes innen en måned 
fra krav/vedtak blir 
framsatt. 

§4 Ekstraordinært årsmøte 
Etter vedtak i styret eller etter skriftlig 
krav fra minst 12 personer holdes 
ekstraordinært årsmøte. 
 
Det innkalles med minst 14 dagers 
varsel.  I innkallingen nevnes de saker 
som skal behandles.  Dokumentene skal 
være tilgjengelig fra det tidspunkt møtet 
er kunngjort. 

Ekstraordinært årsmøte står 
som et eget punkt under 
vedtektene.  



4. Styret Styret velges på 
årsmøtet og består av 6-8 
medlemmer hver valgt inn 
for 2 år. Må et styremedlem 
trekke seg i valgperioden, 
skal årsmøtet foreta et 
suppleringsvalg. Styret 
konstituerer seg selv. Styret 
skal bestå av begge kjønn. 
Medlemmer av styret kan 
uten avbrudd inneha 
tillitsvervet i maksimum 6 
år. Dersom et styremedlem 
må fratre, utpeker styret et 
nytt styremedlem frem til 
neste årsmøte.  

§5 Styret 
DNT fjellsport Bergen ledes av et styre. 
Styremedlemmer velges på årsmøtet og 
består av 6-8 medlemmer.  Dersom et 
styremedlem må fratre, utpeker styret 
et nytt styremedlem frem til neste 
årsmøte. Styret konstituerer seg selv. 
Styret skal bestå av begge kjønn.  
 
Styremedlemmer kan gjenvelges på 
årsmøte for 2 år av gangen. Medlemmer 
av styret kan uten avbrudd inneha 
tillitsvervet i maksimum 6 år. 
 
Styret innkaller til styremøter av styrets 
leder eller av 2 styremedlemmer i 
fellesskap. 
Styret kan fatte vedtak når minst (50% + 
1) medlemmer stemmer for vedtaket. 

Det er en enklere løsning for 
styret å utpeke et nytt 
medlem ved frafall fremfor å 
kalle inn til et 
suppleringsvalg. 
 
 
I tilfeller hvor det kan være 
konflikt mellom styret og 
dets leder.  
 

6.Arbeidsgrupper 
...  
En representant fra styret 
bør være medlem i hver 
arbeidsgruppe.  

§6 Arbeidsgrupper 
…. 
En representant fra styret bør være 
utnevnt som kontaktperson for hver 
arbeidsgruppe.  

Styret har ikke kapasitet til å 
sitte i undergrupper også, 
men ønsker heller å ha en 
kontaktperson mot 
undergrupper. 

5. Valgkomite  
….  
Valgkomiteen foreslår 
styremedlemmer, og dette 
forslag skal være styret i 
hende innen utgangen av 
januar. Forslag på 
kandidater kan fremsettes 
av et hvert medlem av DNT 
Fjellsport Bergen.  

§7 Valgkomite  
….. 
Valgkomiteen foreslår styremedlemmer, 
og dette forslag skal være styret i hende 
innen utgangen av desember.  Forslag på 
kandidater kan fremsettes av ethvert 
medlem av gruppen.  
 
Forslag til kandidater kan settes fram av 
medlemmer av laget fra det året 
medlemmet fyller 15 år.  
 
Senest 14 dager før årsmøtet skal 
valgkomiteen legge frem sin liste over 
kandidater for kommende valg.  
 

Innstilling må mottas i hht. 
Foreslått endring for 
tidspunkt for årsmøtet som i 
praksis kan holdes mellom 
01.januar og 20.februar i 
hht. de foreslåtte 
vedtektene.  
 
Ingen konkret 
medlemsmasse, alle i BHT, 
fjerner derfor “medlem av 
DNT Fjellsport Bergen.”  
 
 
I hht. til tidspunkt for 
innkalling til årsmøte. 

7.Vedtektsendringer  
…. 
Endringer i vedtektene må 
godkjennes av styret i 
Bergen Turlag før de er 
gyldige 

§8 Vedtektsendring 
…. 
Forslag på vedtektsendringer må først 
ha vært til godkjennelse i styret i Bergen 
og Hordaland Turlag. 

Bedre å få det 
forhåndsgodkjent enn å evt. 
måtte ha nytt 
ekstraordinært årsmøte 
dersom styret i BHT ikke 
godkjenner endringer.  

  



 
3) Valg 
 
Valgkomiteen har bestått av Endre Rieber Sommersten, Are Mossefinn Sandvik og Ingrid 
Hundvin.  
 
Fire av styrets medlemmer står ikke på gjenvalg. Are Mossefinn Sandvik står ikke på gjenvalg 
etter tre toårsperioder i styret. Tom Fredrik Iversen står på valg, og har valgt å ikke stille til 
gjenvalg.  
 
Det var 3 plasser på valg. Valgkomiteen innstilte Ingvar Kalberg, Fredrik Gorgas Brun og Dan 
Sørheim som nye styremedlemmer.  
 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Nytt styre består av 7 personer; 3 menn 
og 4 kvinner.  
 
Valg av valgkomité  
Styret har innstilt Knut Holter Rygh, Jenny Wille Joung og Ingrid Hundvin til valgkomité for 2020.  
 
Styrets innstilling til valgkomité for 2020 ble vedtatt.  
 
4) Informasjon fra Bergen og Hordaland Turlag 

 
Sara Petrine Solli presenterte informasjon fra Bergen og Hordaland turlag fra 2019: 

- Strategi 
- Styret i BHT 
- Naturvernarbeid og støttemarsjer 
- Statistikk  

 
5) Årets fjellsporter 2019 
Thomas Nordin ble kåret til Årets fjellsporter 2019. Han tildeles et gavekort som takk for 
innsatsen.  
 
6) Eventuelt 
19. mars kl 17:30 arrangeres ambassadørkurs for fjellsportinteresserte i Marken. Alle med 
interesse for frivillig arbeid i DNT fjellsport Bergen oppfordres til å melde seg på dette. 
 
  



 
Vedlegg: statistikk presentert til hovedstyret i BHT desember 2019: 
 
Aktiviteter i løpet av året 

  

 
 



Våre gode frivillige i 2019 

 
 

 
  



Et bredt og aktivt miljø 

 
Annet: foredrag, sosiale samlinger og frivilligarrangement  

  


