
Referat fra årsmøte i Gautefall Turlag, 23. februar 2015 

på Nystua, Drangedal bygdetun kl. 18.30. 

 

Tilstede: 

Fra styret: Kjell Peder Haugene, Brit Solberg Straume, Eldbjørg Lia Ettestad. 

Fra valgkomiteen: Bodil Gautefald. 

Ellers: Einar Straume, Oskar Straume, Arthur Lia, Knut Åkredalen, Beate Rosland. 

 

Saksliste: 

Sak 1: Velkommen. 

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Godkjent. 

 

Sak 3: Valg av møteleder og referent. 

Møteleder: Kjell Peder Haugene. 

Referent: Eldbjørg Lia Ettestad. 

 

Sak 4: Valg av to til å underskrive protokollen. 

 Knut Åkredalen og Einar Straume. 

 

Sak 5. Årsberetning. 

Kommentar om at møtedeltakerne berømmer det gode arbeidet Gautefall turlag gjør. Ellers 

ingen kommentarer til årsberetningen. 

 

Sak 6: Regnskap. 

Kommentarer gikk på hvordan kontingentsnøkkelen fungerer. Kjell Peder forklarte. 

Også spørsmål om hva som avskrives – Tjennhuken og Trongebu. 



Det ble også etterlyst hvor store driftsinntektene fra grasrotandelen er. 

Vi bør også få med i Årsmeldingen at vi til tross for et regnskapsunderskudd i år, har en 

kapital på 185 000,- kr i laget. 

 

Sak 7: Handlingsplan for 2015. 

 

Spørsmål om Kjørkeveien mellom Fiskvann og Bø og hvorfor den ikke står på 

handlingsplanen – det bør den. Vi venter på en godkjennelse av en grunneier nær Bø før vi 

kan komme i gang med merking. Setter den inn på handlingsplanen. 

 

Sak 8: Driftsbudsjett for 2015. 

Ingen kommentarer. 

 

Sak 9: Innkomne forslag. 

Ingen forslag er innkommet. 

 

Sak 10. Valg 

Valgkomiteen hadde en enstemmig innstilling: 

Styremedlemmer: 

Kjell Peder Haugene var på valg og tok gjenvalg som leder. 

Brit Solberg Straume var på valg og tok gjenvalg.  

Eldbjørg Lia Ettestad var på valg og tok gjenvalg. 

 

Kari Vogsland tok gjenvalg og ble 1. vara. 

Olaf Kristoffersen ønsket ikke gjenvalg som 1. vara. John Aase ble nyvalgt som 2. vara. 

 

Valgkomiteen: 

Sølvi Lohne gikk ut av valgkomiteen og Anne Kjendsheim gikk inn som nytt medlem.  

 



Etter forslag fra Sølvi Lohne og Eldbjørg Lia Ettestad ble styret for Barnas turlag valgt, da vi 

hadde noen nye på blokka, og noen som ønsket å gå ut. 

Årsmøtet ble enige om at vi må legge valg av styret for både Barnas turlag og Seniorgruppa i 

mer ordna former innen neste årsmøte. Styret i Gautefall turlag vil jobbe videre med dette. 

Barnas turlags styre ble valgt med følgende medlemmer og konstituerer seg selv på neste 

møte: 

Eldbjørg Lia Ettestad 

Beate Rosland 

Berit Vrålstad Hauge 

Helene Meaas Svendsen 

 

Sak 11: Avslutning. 

Vi avsluttet den offisielle delen kl. 19.45 og gikk over til servering og turreferat med bilder 

fra Kjell Peders tur på pilegrimsreise til Santiago de Compostela. 

 

Ref. 

Eldbjørg Lia Ettestad 

 

 

 

Knut Åkredalen     Einar Straume 

 

 

 

 


