
Velkommen til Årsmøte 20. mars 2018

Ås Turlag ønsker velkommen til Årsmøte tirsdag 20. mars kl 19.30 i Ås
kulturhus, lille sal.

SAKSLISTE:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps + to medlemmer til signering

av referatet
3. Årsmelding 2017
4. Regnskap 2017
5. Innkomne forslag
6. Valg

I anledning av årsmøtet får vi besøk av Henning Hoff Wikborg, leder av
DNT Oslo og omegn. Han vil orientere om DNTs planer for utvikling av
Breivoll, i tillegg til aktuelle saker fra DNT og turlagene.

Vi serverer kaffe, te og kaker.

VEL MØTT!

Styret
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Årsmelding 2018
Ås Turlag ble stiftet 28. januar 2014 som et lokallag av DNT Oslo og Omegn. Har
du postadresse i Ås kommune og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du
automatisk medlem av Ås Turlag. Laget har 1235 medlemmer pr. 31.12.2017.
Det er en økning på 148 medlemmer i løpet av året.

Årsmøte 2017
Årsmøtet ble avholdt 21.03.2017 i Ås kulturhus, lille sal. Tilstede var 8
medlemmer samt Henning Hoff Wikborg, leder av DNT Oslo og Omegn.

Styret etter årsmøtet:

Svein Skøien Leder
Terje Thurmann-Moe Sekretær
Inger Rødseth Økonomi/Barnas Turlag
Christine Pehrson Turgruppa
Inger Jahnsen Stigruppa
Ingrid Berg Styremedlem

Solveig Sveri Valgkomite
Jon Kr. Øiestad Valgkomite

Karlis Valdmanis Revisor

Styrets arbeid
Styret har hatt seks styremøter i 2017 og har arbeidet med en rekke større og
mindre saker. Det har vært høy aktivitet i turlaget i året som gikk, spesielt med
fokus på gjennomføring av turprogrammet for 2017 og stiprosjektene i
Fålemarka og Åsrunden og finansieringen av disse prosjektene. De viktigste
sakene har vært oppfølging av turprogram og planlegging og gjennomføring av
turer i nærmiljøet. Styret har også engasjert seg i Breivoll-saken, og deltatt i
flere befaringer og møter med Ås kommune og DNT Oslo og Omegn. Styret har
samarbeidet med de andre turlagene i Follo om planlegging av felles
turaktiviteter i forbindelse med DNTs 150-års jubileum i 2018. Samarbeidet med
kommunen og andre foreninger og lag i området har vært meget godt, turlaget
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har deltatt aktivt i arrangementer som Friluftslivets dag, natt i naturen på
Breivoll m.fl.

Styret har arbeidet med å komme fram i lokale medier som Ås avis og ØB, som
har hatt flere positive saker om aktivitetene våre.

Styret avholdt julemiddag 6. desember for styret og medlemmer av gruppene på
Ås Bistro (100 % egenbetaling).

Styret driver turlagets hjemmesider under as.dntoslo.no og har egen
Facebookside med 983 følgere pr. januar 2018.

Turgruppa
Turlaget har gjennomført 26 fellesturer og arrangementer i 2017 med totalt 303
deltakere, og turlederne våre har brukt nærmere 130 dugnadstimer på
gjennomføringen. Fellesturene har vært lagt til ulike ukedager, hatt forskjellig
vanskelighetsgrad og ulike målgrupper. Det har vært både korte
ettermiddagsturer i nærområdet rundt Ås og lengre søndagsturer. ”Månedens
langtur” er fortsatt populær, disse turene har gått siste lørdag eller søndag i hver
måned og har hatt mange deltakere. I forbindelse med ”åpningen” av det nye
stinettet i Fålemarka ble det i samarbeid med Oppegård Turlag avholdt en
rundtur med 50 deltakere.

Ås Turlag har vært med og arrangert Friluftslivets dag og Natt i naturen på
Breivoll i samarbeid med andre lag og foreninger i kommunen.

Turgruppa har også avholdt planleggingsmøter og utarbeidet et nytt og
omfattende turprogram for 2018. Turprogrammet er lagt ut på våre hjemmesider
og publisert på Facebook, det sendes også ut som bilag til alle medlemmer med
Fjell & Vidde 1/2018.

Turgruppa har startet arbeidet med et nytt turhefte for Ås med turforslag og
kart, med sikte på utgivelse sommeren 2018. Det er søkt om finansiering.

Turlaget har 12 godkjente turledere pr januar 2018.

Stigruppa
Stigruppa har hatt høy aktivitet og arbeidet med flere prosjekter i 2017. Viktigst
har vært ferdiggjøring av turprosjekt Fålemarka og arbeidet med Åsrunden. I
løpet av året er det ryddet og merket ca 12 km ”nye” stier og nedlagt rundt 550
dugnadstimer av Stigruppas medlemmer og andre frivillige.

Turprosjekt Fålemarka ble fullført i løpet av våren og sommeren 2017. Det er nå
ryddet, merket og skiltet et stinett på ca 25 km i dette området.
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Arbeidet med Åsrunden har fortsatt i 2017.  Hele traseen på ca 10,5 km er ferdig
merket og skiltet på dugnad i løpet av sommeren og høsten. Det er planlagt
oppsatt 4 orienteringsskilt i løpet av våren, og offisiell åpning av Åsrunden vil
skje 21.04. 2018.

I samarbeid med Teknisk etat i Ås kommune har Stigruppa utarbeidet en
prioritert oversikt over de viktigste stiprosjektene i kommunen. Etter hvert som
eksisterende prosjekter blir gjennomført, vil vi starte nye prosjekter fra denne
oversikten.

Det har vært avholdt ett felles planleggingsmøte i Stigruppa 31/10 med 9
deltakere. Tilsammen 33 dugnadstimer er brukt til planlegging. Stigruppa
organiserer arbeid ved å opprette mindre prosjektgrupper som har ansvaret for
et stiprosjekt de har valgt. Dette er en effektiv arbeidsform og fungerer bra. Stor
takk til alle som er med i prosjektene og som gir flotte stier til innbyggerne i Ås.

Barnas Turlag Ås
Barnas Turlag Ås ble etablert 19. april 2015, og gruppen i 2017 bestod av Inger
Rødseth, Ann-Kristin Stokke, Beate Etresvåg Myklevoll, Ingvild Moe Mæhlum,
Sissel Vestervik Mordt og Ingvild Storvoll. Vi har hatt to møter, der vi primært
har fulgt opp turprogrammet for 2017 og lagt nytt turprogram for 2018.
Målsetningen er å arrangere cirka en tur eller et arrangement i måneden
gjennom hele året.

Barnas Turlag Ås har arrangert og gjennomført 10 turer for barn med foreldre i
2017 med totalt 277 deltakere. I tillegg har Barnas Turlag arrangert tre
arrangementer: Kom deg ut-dagen i februar (Storebrand), Karsten og Petra-
arrangement (i forbindelse med filmen Karsten og Petra på tur) i mars og Kom
deg ut-dagen og Natt-i-naturen i september (Breivoll) med rundt 670 deltakere
til sammen. Det har vært god oppslutning på alle turer, med unntak av et par
turer der været var svært dårlig, og det har kommet nye deltakere til.

Barnas Turlag Ås har også arrangert ukentlige trilleturer stort sett gjennom hele
året bortsett fra sommerferien og de kaldeste vinterdagene. Turene ledes av
foreldre som er hjemme i permisjon. Det har vært gjennomført 27 trilleturer med
93 voksne deltakere i løpet av 2017. Spesielt vinteren og våren 2017 var det
dårlig oppslutning rundt trilleturene, men det tok seg opp på forsommeren og
var bra høsten 2017. Det ble også opprettet en egen Facebook-gruppe for
trillegruppa.

I forbindelse med BT-turene har vi samarbeidet både med Ås kino, Barnas Turlag
Ski, Breivolls venner og Follo sopp- og nyttevekstforening. Turprogrammet ble
distribuert til alle barnehager, delt ut på Åsgård skole via ranselpost og oppslag
om trilleturene slått opp på helsestasjonene.
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Barnas Turlag Ås har fått en ny turleder på tampen av året, Jorunn Sunde. Vi
ønsker henne velkommen. Samtidig takker vi Ingvild Moe Mæhlum for innsatsen
for Barnas Turlag de siste to årene og ønsker henne lykke til videre som turleder
for Barnas Turlag Ski.

Barnas Turlag Ås anskaffet seg turledersekk med nødvendig turutstyr
(førstehjelp, kartmappe, kompass, kniv, opptenningsutstyr m.m.). I tillegg ble
det kjøpt inn tarp, spikkekniver, kompass og slakk line.

Kurs
Det er ikke blitt gjennomført noen kurs i 2017.

Andre aktiviteter
Stigruppa har deltatt i møte med Ås kommune om eksisterende og nye turveier
og turstier. Initiativtaker til møte var Ås kommune v/Teknisk etat, som ønsket
innspill til samarbeidsprosjekter for eksisterende og nye turveier og turstier

Stigruppa har deltatt i møte med Ås kommune om gå- og sykkeltstrategi og gitt
innspill til denne.

Det har vært avholdt ett fellesmøte med styrene i de andre turlagene i Follo
(Oppegård, Vestby og Nesodden)

Styret har politianmeldt gjentatt hærverk på Turlagets informasjonstavle ved
Pollevannet, saken følges opp videre.

Takk
Styret i Ås Turlag ønsker å takke alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og
andre som på en eller annen måte har bidratt til turlagets virksomhet i året som
har gått.

Ås, 5. mars 2018

For styret i Ås Turlag

Svein Skøien, leder



Ås Turlag Ås Turlag
Styrets budsjett for 2017 Regnskap 2017

INNTEKTER
Overføring av kontingent fra DNT Oslo og Omegn 37 775,00 51 098,00
Bank per 31.12.16 60 216,88 60 216,88
Gjensidigestiftelsen 38 000,00 38 222,00
Akershus fylkeskommune 10 000,00 10 000,00
Finansinntekter - 43,56
Moms fra 2015 - 4 275,00
SUM INNTEKTER 145 991,88 163 855,44

UTGIFTER
Årsmøtet 1 500,00 2 151,50
Utarbeiding og trykking av turprogram 2017 10 813,00 10 813,00
Utsendelse av turprogram 2017 med Fjell & Vidde 3 000,00 513,00
Kurs (turleder- og merkekurs) 10 000,00 -
Turgruppa 2 000,00 1 677,10
Stigruppa (generelt) 30 000,00
*skilt og infotavler 2 150,00
*forbruksmaterialer (gjerdestolper, maling etc.) 5 460,41
*redskaper og vedlikehold (2 grensager, kjede til motosag, 1
ryddesag, 1 motorsag) 5 314,00
Turprosjekt Fålemarka (Gjensidigestiftelsen) 38 000,00Turprosjekt Fålemarka (Gjensidigestiftelsen) 38 000,00
*skilt og infotavler 24 403,00
*forbruksmaterialer (gjerdestolper, maling etc.) 967,00
*turbrosjyre 23 102,00
Ås-runden (Akershus fylkeskommune) 10 000,00
*skilt og infotavler 2 877,14
*forbruksmaterialer (gjerdestolper, maling etc.) 9 230,48
*redskaper og vedlikehold -
Frivilligkveld 3 000,00 2 987,00
Barnas Turlag 4 000,00 757,60
Utstyr (kaffekjele) 2 000,00 454,00
Diverse 2 000,00 3 195,39
SUM UTGIFTER 116 313,00 96 052,62

SUM UBRUKTE MIDLER 29 678,88 67 802,82



Ås Turlag

Resultat 2 016            Resultatregnskap 2017

Inntekter Inntekter

Medlemskontigent 38 189           Drfits tilskudd DNT 51 098           

Bidrag 30 000           Offentlige tilskudd/ annet 10 000           

Turer/ Arr 3 370             

Stimerking bidrag

Div inntekter Sponsorinntekt 38 222           

Sum Inntekter 71 559          99 320           

Utgifter Kostnader

Utstyr 20 750           

Kurs og møter 500                

Turprogram -                 Arrangemnet/Aktiviteter 2 200             

Markedsrføring 397                

Tur / Arrang. 7 316             Andre driftskostnader 93 853           

Styremøter 1 381             

Diverse 478                

Sum utgifter 30 822          96 053           

Driftsresultat 40 737         

Finansposter

Renteinntekter 45                   Finansinntekt 44                   

Bankomk./Finanskost.

Netto finansposter 45                44                   

Årsresultat 40 782         Resultat 3 311             

Balanse Balanse

Eiendeler

Bank pr 31-12 60 262           Bank 31-12 DnB 11 502           

Fordringer DNT Oslo og Omegn4 275             Bank 31-12 Nordea 56 674           

Kasse

fordring. til Lev.

Sum Eiendeler 64 537          68 176           

Gjeld og Egenkapital



Egenkapital pr 01-0123 755           Egenkapital 01-01 64 537           

Åretsresultat 40 782           Resultat 3 311             

Gjeld Gjeld 328                

Sum gjeld og egenkapital64 537          68 176           

-                 



INNTEKTER
Overføring av kontingent fra DNT Oslo og Omegn 40 000,00
Bank per 31.12.16 68 000,00
Akershus fylkeskommune - vedlikehold av stier 25 000,00
Akershus fylkeskommune - turhefte 50 000,00
FRIFOND-midler 7 500,00
SUM INNTEKTER 190 500,00

UTGIFTER
Årsmøtet 3 000,00
Utarbeiding og trykking av turprogram 2017 13 125,00
Utsendelse av turprogram 2018 med Fjell & Vidde 640,00
Kurs (turleder- og merkekurs) 4 500,00
Turgruppa 5 000,00
Turhefte for Ås 60 000,00
Stigruppa
*skilt og infotavler 37 000,00
*forbruksmaterialer (gjerdestolper, maling etc.) 22 000,00
*redskaper og vedlikehold 5 500,00

Ås Turlag - BUDSJETT 2018

*redskaper og vedlikehold 5 500,00
Frivilligkveld /gaver til frivillige 4 000,00
Barnas Turlag 4 000,00
Utstyr 2 000,00
Diverse 2 000,00
SUM UTGIFTER 162 765,00

SUM UBRUKTE MIDLER 27 735,00



Forslag til Årsmøte 2018

Forslag fra styret: Vedtektsfesting av at Stigruppa, Turgruppa og Barnas
Turlag Ås skal være representert i styret

Forslag
Vedtektenes prg. 3 endres slik at dagens ordlyd får følgende tillegg (markert i
rødt):

§ 3 Styre

Ås Turlag ledes av et styre med leder og inntil fem styremedlemmer. Styremøtet sammenkalles av
styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I tilfelle av
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Stigruppa, Turgruppa og Barnas Turlag Ås skal alltid
være representert i styret.

Begrunnelse
Disse gruppene utgjør kjernen av virksomheten i turlaget, og har i praksis vært
med i styret helt siden oppstarten. Vi mener det er riktig å vedtektsfeste dette
slik at gruppene har krav på styreplass.

Endringen krever 2/3 flertall på årsmøtet samt godkjenning av DNT Oslo og
Omegn.



Vedtekter for Ås Turlag
Vedtatt på stiftelsesmøtet 28.01.14

§ 1 Formål
Ås Turlag (Turlaget) er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ås kommune. Formålet med
Turlaget er å gi barn, ungdom og voksne et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv.
Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til
enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med
gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:
 Tilrettelegge turer og aktiviteter med høy kvalitet for barn, ungdom og voksne både

sommer og vinter
 Drive opplæring og holdningsskapende arbeid innen natur og friluftsliv
 Arbeide for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag
 Arbeide med andre saker som følger av DNT Oslo og Omegns vedtekter og strategier
 Etablere samarbeid med omliggende turlag, Ås kommune og andre frivillige grupper

som arbeider innen området natur og friluftsliv

§ 2 Medlemmer
Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i Turlaget, dersom de bor i Ås
kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Medlemmer av DNT Oslo og Omegn som
er bosatt utenfor Ås kommune, kan bli medlem om de ønsker det.

§ 3 Styre
Ås Turlag ledes av et styre med leder og inntil fem styremedlemmer. Styremøtet
sammenkalles av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til
stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Stigruppa, Turgruppa og
Barnas Turlag Ås skal alltid være representert i styret.

§ 4 Valg av styre
Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at det alltid er ett eller flere
styremedlemmer på valg. Antallet styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten som
mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for den
tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

§ 5 Styrets oppgave
Styrets oppgave er å lede Ås Turlag i samsvar med vedtektene. Styret er forpliktet av de
retningslinjer og andre vedtak styret i DNT Oslo og Omegn har fattet. Ås Turlag kan ikke
stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innenfor disse rammer, eller påta seg
andre langvarige forpliktelser av betydning, uten godkjenning fra DNT Oslo og Omegns
styre.

§ 6 Valgkomité



Turlaget skal ha en Valgkomité på tre medlemmer, hvorav to medlemmer velges av årsmøtet
for to år, slik at ett medlem trer ut hvert år. Ett medlem oppnevnes av styret for ett år av

gangen. Forslag om leder og medlem av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget
medlem av turlaget.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokal avis og på
internett minst seks uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i
hende minst en måned før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på
årsmøtet. Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet, og
skal være tilgjengelig på internett senest to uker før årsmøte. Veiledende saksliste vil være:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder, referent og tellekorps
3: Årsmelding
4: Regnskap
5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7: Valg av leder og styremedlemmer
8: Valg av valgkomité etter forslag fra styret
9: Valg av revisor

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet.  Vedtak blir
gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir
holdt og har betalt sin årskontingent.  Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 100 av medlemmene i Ås
Turlag krever det, eller det kreves av styret i DNT Oslo og Omegn. Ellers følger
ekstraordinært årsmøte de samme regler som årsmøtet.

§ 9 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av
de stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT
Oslo og Omegn.

§ 10 Oppløsning
Ås Turlag kan oppløses på årsmøte med minst ¾ flertall. Styret i DNT Oslo og Omegn kan
overprøve årsmøtets vedtak i en oppløsningssak. Styret i Turlaget skal i dette tilfelle varsles
om behandlingen i DNT Oslo og Omegns styre senest fire uker før styremøtet og gis
anledning til å legge frem sine synspunkter skriftlig senest en uke før møtet. Ved oppløsning
tilfaller alle midler DNT Oslo og Omegn.

-----



Ås Turlag
Innstilling fra valgkomiteen:

5 av styrets 6 medlemmer er på valg i 2018. Det bør tilstrebes at ca. halvparten er på
valg hvert år for å sikre god kontinuitet. For å få dette til, forslås det at 2 av dagens
styrerepresentanter gjenvelges for kun ett år.

Valgkomiteen innstiller videre på ikke å utvide antall styreplasser. Begrunnelsen er at et
stort styre fort kan gjøre det vanskeligere å finne møtetidspunkter som passer for alle og at
alle styremedlemmer skal ha en definert oppgave/ rolle. Valgkomiteen mener også at det er
bra at Turlaget velger en Materialforvalter, men at det ikke er påkrevet at vedkommende sitter
i styret, men kan allikevel gis møterett. Valgkomiteen foreslår ingen navngitt person til denne
oppgaven og mener at dette er en ren styresak. Det er viktig at Barnas Turlag er representert i
styret. Dette bør forankres i vedtektene og krever et tillegg i vedtektene.

Svein Skøyen har signalisert at han evt. kan sitte i styret, men uten spesifikke oppgaver,
Valgkomiteens forslag er at han trer ut av styret. Han vil gjerne fortsatt bidra i aktuelle
oppgaver for Turlaget framover og er en ressurs å trekke på; bl.a. i forbindelse med Breivoll-
prosjektet.

Valgkomiteen ser at kjønnsbalansen i styret ikke er optimal. Fokuset har vært å finne rette
personer til å inneha de ulike funksjonene i styret.

Alle kandidater er forespurt

Valgkomiteens forslag:

Valgt for På valg i

Guri Drottning Årnes, leder, ny 2 år 2020

Terje Thurmann-Moe, sekretær ikke på valg 2019

Christine Pehrson, Turgruppa, gjenvalg 2 år 2020

Inger Jahnsen, Stigruppa, gjenvalg for ett år 1 år 2019

Beate Myklevoll, Barnas Turlag, ny 2 år 2020

Ingrid Haug, Økonomi, gjenvalg for ett år 1 år 2019

Revisor: Karlis Valmanis, gjenvalg 2 år 2020

Valgkomiteen
Jon Kr. Øiestad er villig for en ny 2-årsperiode 2020
Solveig Sveri, ikke på valg 2019
Styret oppnevner ett medlem

Ås, 17. februar 2018

Jon Kr. Øiestad Solveig Sveri Ingrid Haug
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