
Referat DNT Fjellsport Bergen Årsmøte 2015 
 
Til stede: Endre Rieber Sommersten, Are Mossefinn Sandvik, Øystein Ormåsen, Petter 
Bjørstad, Kristine Solberg, Øystein, Joacim Agledal, Are Sæbø 
Dato: 04.03.2015 
Sted: Marken, Bergen 
 

1. GODKJENNING AV INNKALLING, VALG AV REFERENT, OG 
TELLEKORPS 

Innkalling ble godkjent ved aklamasjon 
Referent: Aros 
Tellekorps: Petter Bjørstad 
 

2. ÅRSMELDING 2014 

Årsmelding ble presentert. Noe av økningen i aktivitetsnivået skyldes at vi har arrangert 
BC Sogndal med mange deltakere. Her har vi også venteliste. Det ble konkludert med at 
dette viser at basecamp og samlinger er noe DNT Fjellsport Bergen gjør rett i å satse 
videre på. 
 
Det ble vist bilder fra flere av turene i 2014 
 
Kommentar fra Øystein Ormåsen: Savner kommentar fra KUFØK. Hvordan er det med 
instruktørtilstrømning osv. 
Svar: Det står et avsnitt i årsmeldingen om KUFØK. 
 

3. HANDLINGSPLAN 2015 

Fire satsningsområder for 2015 ble presentert: 

- Øke antall aktive turledere tilknyttet DNT Fjellsport Bergen 
o Det skal jobbes for å informere om ulike veier til å bli turleder i DNT. Bla kan 

man gjøre dette ved å ta NF instruktørutdanning kombinert med 
ambassadørkurs. 

o Vi ønsker å arrangere fjellsport-turlederkurs 
o Kommentar fra Øystein Ormåsen: Dette er noe som har vært etterlyst fra andre 

lokallag i BHT 
- Øke antall aktive instruktører tilknyttet DNT Fjellsport Bergen 

o Joacim er meldt inn til valgkomiteen til DNT Fjellsport sentralt 
- Representant inn i styret i DNT Fjellsport Sentralt 
- Øke tilbud til folk med erfaring og kunnskap 

o Dette kommer først og fremst skje ved at vi kommer til å satse på samlinger i 
større grad 

 

4. VALG AV NYTT STYRE 

Endre Rieber Sommersten går av 
Kristine Solberg står på valg, men stiller til gjenvalg 



Kjetil Eriksen er ny kandidat til styret. Godkjent ved aklamasjon. Valgkomiteen har bestått 
av Are M, Jill Iren Berge og Fredrik Gorgas Brun 
 

5. VALG AV VALGKOMITE 

Valgkomite 2016: Kristine stiller, Fredrik stiller, Jill Iren stiller ikke. Endre ble foreslått og 
takket for tilliten (ved å takke ja). Godkjent ved aklamasjon. 
 

6. EVENTUELT 

Pris på turen til Petter ble nylig økt til 500 kr. Dette ble stilt spørsmål ved. Grunnen var at 
det ble tatt høyde for at breinstruktøren som skal være med ville ta betalt for en dag. Dette 
avkreftet Petter, og styret informerte om at prisen da ville bli satt ned igjen til 200 kr.  
 

7. KÅRING AV ÅRETS FJELLSPORTER 

Odd Magne Øgreid ble kåret til årets fjellsporter. Begrunnelse: Haan har gjort en 
fabelaktig jobb både for fjellsportmiljøet gjennom flere år. Som takk for innsatsen får han 
et gavekort hos turlaget. Da Odd Magne ikke var til stede blir dette utdelt ved neste og 
beste anledning. 


