
DNT fjellsport Arendal 
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 14. JANUAR 2015 

Åpning 
Årsmøtet fant sted i Sør Amfi, Myra Arendal. Møtet startet kl. 1800. 

Gruppas leder Axel Bjelke åpnet møtet og presenterte sakslisten. 

l. Valg av møteleder 
Axel Bjelke ble enstemmig valgt til møteleder. 

2. Godkjenning av de stemmeberettigede 
18 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt fram. 

3. Valg av referent og to personer til å signere protokollen 
Følgende ble enstemmig vedtatt: 

Referent- Jostein Aalvik 

Underskriver l - Kåre Gundersen 

Underskriver 2 - Preben Trondal Nilsen 

4. Årsmelding inkl. regnskap for årets arrangementer 
Årsmeldingen ble lest av Jostein Aalvik. Vedtatt uten kommentarer. 

Regnskap for 2014 ble ikke fremlagt men det ble redegjort for selvkostprinsippet som følges på 

gruppas turer. 
Gruppa har i en årrekke disponert egen konto i Sparebanken Sør, denne primært til bruk ved 

påmelding til lengre turer. I starten var dette en såkalt "Foreningskonto" der gruppas kasserer var 

disponent. For noen år siden innførte myndighetene krav om at slike konti skal registreres på person 

og kontoen ble da overført til gruppas sekretær og kasserer Jostein Aalvik. 

Denne ordningen er ikke holdbar i lengden så gruppa vedtok på styremøte 30. april (sak 22/14) å 

opprette egen konto som også vil inngå i AAT's ordinære regnskap. Konto 2801.37.86188 ble 

opprettet ved besøk i banken 24. oktober 2014. Denne disponeres av Dag Fagermyr og Jostein Aalvik, 

"gammel" konto ble slettet og innestående beløp på kr 547,78 ble overført. Med en renteinntekt for 

2014 på kr 1.42 er da innestående pr. 31. desember kr 549,20. 

5. Innkomne forslag 
Sak Sa. Nytt navn på Fjellsportgruppa 
Ref. styresak 30/14 
Forslag: 
Fjellsportgruppas navn endres fra «DNT fJel/sport Arendal» til «DNT fjel/sport Aust

Agder» (forkortet DNTfAA). 
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Det ble redegjort for bakgrunnen for dette forslaget da «DNT fjellsport Arendal» kan virke noe 

misvisende i forhold til gruppas naturlige geografiske nedslagsfelt. 

Forslaget ble vedtatt uten kommentarer. 

Sak Sb. Vedtektsendring: Endringer i punkt 2- Deltakelse og medlemskap 
Ref. styresak 36/14 

Forslag: Punkt 2 i vedtektene endres til følgende: 

Gruppas arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense. 

Det er ikke et krav om medlemskap i DNT for å delta på aktiviteter i regi av DNTfA. Ved 

plassbegrensninger vil imidlertid medlemmer av DNT ha fortrinnsrett. 

Bakgrunn for dette forslaget er at eksisterende punkt 2 synes noe uklart og at en presisering er på sin 

plass. 
Etter noen presiseringer/forklaringer ble forslaget vedtatt uten ytterligere kommentarer. 

Sak Se. Vedtektsendring: Endringer i punkt S - Stemmerett og valgbarhet 
Ref. styresak 37/14 

Forslag: Punkt 5 i vedtektene endres til følgende: 

For å ha stemmerett på årsmøte må en ha fylt 18 år og være medlem av DNT. 

Alle som har stemmerett er berettiget til å: 

a. Fremme forslag for årsmøtet. 

b. Fremme kandidater til styret og valgkomiteen. 

c. Stille til valg for styret eller valgkomiteen. 

Bakgrunn for dette forslaget er en presisering som sier at stemmeberettigede også har rett til å fremme 

kandidater til styret og valgkomite. 

Etter noen presiseringer/forklaringer ble forslaget vedtatt uten ytterligere kommentarer. 

Sak Sd. Vedtektsendring: Endringer i punkt 6- Valgkomite 
Ref. styresak 38/14 
Forslag: Arsmøtet velger en valgkomite på 2-3 medlemmer for l år om gangen. Styret foreslår 

kandidater til valget. Valgkomiteen velger selv sin leder. 

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret. Forslaget skal være styret i hende senest 30 dager før 

planlagt årsmøte. 

Bakgrunn for dette forslaget er en presisering som reflekterer vedtaket under Se - Stemmerett og 

valgbarhet. 

Etter noen presiseringer/forklaringer ble forslaget vedtatt uten ytterligere kommentarer. 

6. Valg av nytt styre og Valgkomite 
Valgkomiteens leder, Preben T. Nilsen gjennomgikk prosedyren som var fulgt og at de foreslår å øke 

antall styremedlemmer fra 5 til 6 for å komme tilbake til 20 13 nivå. Komiteen la fram følgende 

forslag til nytt styre i Fjellsportgruppa: 

Leder 

Axel Bjelke (gjenvalg) 
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Styremedlemmer 

Sanda Lyding (gjenvalg) 

Nils Julian Kramer (gjenvalg) 

Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Kåre Gundersen (gjenvalg) 

Kirill Zlobin (ny) 

Styret la fram følgende forslag til ny valgkomite: 

Valgkomite 

Preben Trondal Nilsen (gjenvalg) 

Dagfinn Hjemås (gjenvalg) 

Valgkomiteen velger selv sin leder. 

Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite ble alle vedtatt enstemmig av årsmøtet. 

Avslutning og medlemsmøte 
Etter avlutning av den formelle delen av årsmøtet ble det holdt medlemsmøte der turprogrammet for 

2015 ble gjennomgått. Dette viser svært mange aktiviteter og et godt samarbeid over fylkesgrensene i 

både i øst og vest. Spesielle aktiviteter som kan nevnes er: "Bratt Vinter" 6. til 8. mars, "Basecamp 

Austheiene nord" 19. til22. mars, tur over Folgefonna 7. til 10. mai, klatrekurs i Nissedal primo juni 

og ikke minst planlagt foredrag med Randi Skaug i november. For fullt program vises til gruppas 

nettside. 
Sandra hadde laget og viste de frammøtte medlemmer en fin årskavalkade over turene fra året som 

gikk, denne ligger tilgjengelig på gruppas Facebookside https://www.facebook.com/fiellsportgruppa 

og under "Turreferater 2014" på gruppas hjemmeside. 

Det ble selvfølgelig også muligheter for noe å bite i, kake, frukt og diverse drikke. 

Møtet ble avsluttet med en lysbildekavalkade der Sandra fortalte om sin sykkeltur fra Nordkapp til 

Lindesnes i juli 2013- interessant, imponerende og ikke minst et flott land vi bor i. 

Januar 2014, Jostein Aalvik, referent 

Kåre Gundersen ~ Preben Trondal Nilsen 

Side 3 av 3 


