
Referat fra styremøte 2-2015

Tid: tirsdag 26. mai 2015, kl. 1800
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 26.04.2015
Til stede: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Sandra 

Lyding, Nils Julian Krämer
Forfall: Kirill Zlobin, Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Møtet ble hevet: kl. 20:15
Referat dato: 8. juni 2015
Referent: J. Aalvik

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.

Sak 02/15 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Møtet ble holdt 16. februar 2015, referat ligger på vår nettside og godkjennes uten anmerkninger.

Sak 04/15 Årsmøte DNT Fjellsport / Sandra
Sandra deltok på årsmøte i DNT Fjellsport på Sagafjord Hotel, Sæbø ikke langt fra Ålesund fra 9.
til 12. april 2015.
Dessverre er ennå ikke protokoll fra årsmøtet mottatt men Sandra ga en kort orientering fra denne 
helgen:
Årsmøtet besto av to deler, en formell og en som inneholdt informasjon, orienteringer, foredrag og 
toppturer. Møtet skal være en samlingsplass for fjellsportaktivitet også for ikke-medlemmer og også
erstatte «Camp Fjellsport».
Noen stikkord fra møtet: 

- Styrets mål/arbeidsplan i perioden vil bli: Mer aktivitet, kurs turfellesskap, prioritering av 
kontakten mellom lokallag og sentralt styre.

- Det vil tilbys en «Sherpa pakke» rettet mot kurs, påmeldinger etc.
- Norsk Fjellforum vurderer hvem som er kvalifisert til å delta på instruktørkurs. De har sin 

egen «stige» som er internasjonalt godkjent.
- Sikkerhets- og kompetansebehov for turleder.
- Rollens som turleder for toppturer ble diskutert og delegatene kom fram til at her må 

Fjellsport sentralt engasjeres.
- Kompensasjon for turledere ble diskutert da denne varierer fra lag til lag og mellom «fullt 

lønnet» til «helt frivillig».
- Det ble orientert om «Easy Searcher» skredsøkerutstyr/skredsøkerbane der man ikke 

behøver å grave ned personer når man trender på skredsøking. 
- Avtalen med Bergans ble også nevnt.
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Sak 05/15 ”Kick-off"-samling og turprogram 2016 / Kåre, Jostein
Vi planlegger en «kick-off»-samling for alle turkoordinatorer (TK) og eventuelle andre som kunne 
tenke seg å ta ansvar for turer i 2016, DNT Sør arrangerer noe tilsvarende og har gode erfaringer fra
dette. Vi vil invitere både nåværende, tidligere og eventuelle nye TK til å delta.

- Dette skal være en sosial og miljøskapende samling.
- Tidspunktet ble diskutert og onsdag 7. oktober ble funnet som en gunstig dato, da er alle 

septemberturene avviklet.
- Vi bør også innkalle til et styremøte en eller to uker etter for å få «spikret» et endelig 

turprogram.
- Kåre og Jostein tar ansvar for organisering og praktisk gjennomføring. Sted, tidspunkt, 

servering, presentasjoner. Hva med å skaffe en kopi av DNT Sør’s program for deres kick-
off, sikkert noen tips å ta med seg?

- Vi bør på forhånd kontakte toppturgruppa i Fyresdal som nå har dannet eget lokallag under 
DNT for å invitere til samarbeid.

- Hvilken informasjon kan vi få inn i lokalavisene uten å måtte annonsere?
- Axel lager nyhetsbrev.
- Nils markedsfører via Facebook.

Forslag til punkter i programmet:

- Husk å velge/finne referent.
- Åpne med kort presentasjon/informasjon om DNT Fjellsport og gruppa vår.
- Litt om bredden og samarbeidspartnere DNT Sør og Telemark. 
- Kort fremvisning av bilder fra årets turer.
- Litt om rammene for turprogrammet.
- Hva forventes av TK? En innføring i våre interne rutiner. (Kanskje dette bør tas i eget møte 

med TK - se under).
- Idémyldring, fri flyt av idéer, innspill og tilbakemeldinger, planlegging av felles aktiviteter 

som f.eks. kurs etc.
- TK får anledning til utveksle erfaringer og synspunkter, drodle i vei om turplaner osv.
- Hva forventes av TK - en innføring i våre interne rutiner?
- Forslag til foredragsholdere på medlemsmøtene.
- Oppsummering der vi forsøker å få lagt et fundament for neste års turprogram.

Hvem tar ansvar for å sy sammen turprogrammet etter møtet? Vi bør ha mål om å få en egen 
koordinator som jobber med dette. Hva med en koordinator for sommer og en for vinter og kanskje 
også en for klatreaktiviteter?  Den/de i styret som får/tar ansvaret for turprogrammet bør absolutt 
involvere flere til å jobbe med dette i en arbeidsgruppe.

Legge opp til en samling med TK i november der vi blant annet diskuterer risikovurderingene som 
kreves i forkant av turene. Vi må også få med viktigheten av en god presentasjon av turene når man 
fyller ut turbeskrivelse, det er viktig at beskrivelsen «fenger» leserne.
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Sak 07/15 Møteleder på styremøter / Alle
Sandra har fremmet forslag om å endre på møteledelsen som hun mener mangler struktur.
Saksopplysning: Per i dag er det styreleder som er møteleder på styremøtene. Dette er vanlig 
praksis i styrer, både i næringsliv og foreningsliv. Fjellsportgruppa har også praktisert dette frem til
nå.
Dette ble diskutert og styret innser at det lett kan bli avsporinger fra sakslista noe som da gjør at 
møtene fort blir av noe lengre varighet enn det som var planlagt. 
Hvert enkelt styremedlem tar dette til etterretning og lover å «skjerpe seg».   
Vi vil fra nå av notere tidspunkt for møtets avslutning.

Sak 08/15 Vararepresentant i styret i Fjellsportgruppa / Alle
Sandra har fremmet forslag om at styret i Fjellsportgruppa bør ha minst én vararepresentant.
Saksopplysning: Fjellsportgruppas vedtekter regulerer ikke bruk av vararepresentanter, hverken for
styret eller valgkomité. Skal vi innføre bruk av vararepresentant så krever dette en vedtektsendring 
og er således en årsmøtesak.
Det kan også legges til at styret nå består av 6 personer mot 5 personer tidligere og at styremøtene 
de siste årene har vært gjennomført uten betydelig forfall. Vanlig praksis i styrearbeid er at styret er
beslutningsdyktig med minst halvparten av styremedlemmene til stede på styremøtet. Vårt styre har 
derfor ikke opplevd noe problematikk med beslutningsdyktighet.

Saken ble diskutert og i og med at vi har såpass få møter i året og såpass mange styremedlemmer vil
en vararepresentant som kun stiller på få møter fort miste tråden selv om representanten leser 
møtereferat og følger med på nettsider og Facebook. Vi tar gjerne imot forslag til representant men 
ser per i dag ikke behov for å øke antall styremedlemmer. 
Det ble nevnt at ovennevnte arbeidsgruppe for turprogram kan være en rekrutteringsportal for nye 
styremedlemmer.

Sak 09/15 Nettsiden / Axel
- Axel la fram turstatistikk som nå vil bli tilgjengelig på nettsiden.
- Arbeidet med oppdatering/ny nettside fra sentralt hold går veldig tregt så vi vil inntil DNT 

har fått ny nettside «på stell» kjøre med to parallelle nettsider. Axel sender ut en kort 
informasjon om dette.

Sak 10/15 Eventuelt: Fratredelse fra styreverv / Alle. 
Sandra ønsker å trekke seg fra styret grunnet andre prioriteringer og jobb men hun beholder 
ansvaret for Klatrekurset som skal avvikles helgen 5. til 7. juni. Kurset har pr. dato 10 påmeldte 
pluss 2 ledere. Totalt 25 plasser så vi håper alle på å få med flere.
Hun vil også koordinere samlingen/møtet der Randi Skaug skal holde foredrag, her er foreløpig 
dato satt til 10. november men er avhengig av Randi’s øvrige program. Hun regner med å begynne 
dette arbeidet i august og ønsker å ha med seg en liten arbeidsgruppe til å ta seg av dette. Noen i 
styret som føler seg kallet?
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