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Årsmelding 2016 

 
Fjellsportgruppa er godt fornøyd med årets aktiviteter selv om 4 av 15 planlagte turer/aktiviteter 
måtte avlyses på grunn av for lavt antall påmeldte. Det bør også nevnes at vi kun fikk arrangert en 
vintertur som var skituren fra Lakkenstova til Kvinen 11. mars så vi håper at de 3 turene som er 
planlagt for 2017 vil gå etter programmet. Nå skal det sies at både Sør og Telemark arrangerte flere 
vinterturer så mulighetene for deltakelse var absolutt til stede.  
Vi har ikke opplevd noen uønskede hendelser under årets turer og vi håper at den obligatoriske 
risikovurderingen i forkant har vært til hjelp. 
 
1. TURER 
Som nevnt i fjor har vel Fjellsportgruppa i det siste vært mer en turgruppe så for å holde 
”fjellsportprofilen” så har vi satser på at noen turer skal inneholde klatring eller «via ferrata», en 
aktivitet som de siste årene har blitt svært populær med flere nye ruter i Sør Norge. Spesielt må 
nevnes Straumsfjell i Setesdal som er Nord Europas lengste der gruppa arrangerte tur 27. august 
med 8 deltakere. 
 
Vi har registrert 85 deltakere på årets turer og antallet deltakere pr. tur har variert mellom 2 og 16 
med et gjennomsnitt på 7.7 noe vi bør være godt fornøyd med. 
 
Referater fra noen av turene ligger tilgjengelige på vår hjemmeside https://aat.dntfjellsport.no og 
på vår Facebookside https://www.facebook.com/fjellsportgruppa. Klikker du på ”Se video” under 
profilbildet finner du også flere av gruppas årskavalkader.  

 
2. ÅRSMØTE 
Årsmøtet ble denne gangen holdt i Sør Amfi den 10. februar 2016. 
15 stemmeberettigede ble ønsket velkommen av Fjellsportgruppas leder Axel Bjelke som også ble 
valgt som møteleder og som så presenterte kveldens saksliste. 
 
Etter behandling av ordinære årsmøtesaker ble det avholdt valg og styret for 2016 ble bestående 
av: 
 
Leder:   Axel Bjelke (gjenvalg) 
Sekretær:  Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Medlemmer:  Kåre Gundersen (gjenvalg) 

Nils Julian Krämer (gjenvalg) 
Audun Finstad (ny) 
Solvor Ek Hayes (ny) 

Valgkomité:  Inger-Johanne Mækelæ -Johansen og Kristian Aas (begge nye) 
 
Etter avslutning av den formelle delen av årsmøtet orienterte AAT’s kontorleder Dag Fagermyr om 
foreningens aktiviteter og ga gruppa skryt for sitt arbeid i året som gikk, blant annet samarbeidet 
med foreningene i Vest-Agder og Telemark. Han takket for utført dugnadsinnsats og spesielt 
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arbeidet som gruppas leder Axel Bjelke har lagt ned med å få AAT’s nettsider i tråd med DNT’s nye 
retningslinjer. 
 
Møtet ble avsluttet med servering og en gjennomgang av turprogrammet for 2016 der de som var 
satt opp som turkoordinatorer kort orienterte om «sine» turer. Brosjyre som viste årets turprogram 
var trykket opp og ble delt ut for videre distribusjon, denne ligger også tilgjengelig på 
hjemmesiden, samme gjelder protokoll fra årsmøtet. 
 

3. STYREMØTER 
Gruppa har i 2015 hatt 2 styremøter, 19. april og 11. oktober. 12 saker har blitt behandlet og de 
viktigste har vært bruken av gruppas bankkonto nå som ny betalingsordning for påmelding er 
innført, prispolitikk medlem/ikke medlem, turprogrammet, turer på sparket og innkjøp av utstyr. 
 
4. MEDLEMSMØTER 
13. september ble det avholdt medlemsmøte med 8 deltakere som diskuterte forslag til 
turprogram 2016. 
 
5. DUGNADER 
2. til 5. juni ble det arrangert dugnadstur Nutevasshytta i nydelig vær med 11 ivrige deltakere. 
 
6. KURS 
25. juni ble det arrangert grunnleggende kajakkurs for nybegynnere på Risøya med 11 fornøyde 
deltakere. 
Det var også planlagt klatrekurs for nybegynnere 28. til 29. mai med oppfølgende klatredag 1. juni, 
dette kurset måtte dessverre avlyses på grunn av for lite antall påmeldte. 
 
7. REPRESENTASJON 
Vi ble invitert til årsmøte i DNT Fjellsport i Rosendal 31. mars til 3. april, dessverre var det ingen av 
styremedlemmene som hadde anledning til å stille. 
 
8. ØKONOMI 
Gruppa disponerer egen bankkonto og i og med at ny betalingsordning for påmelding  gjennom 
DNT’s Sherpa system er innført ble det vedtatt at vi i løpet av 2017 vurderer hvordan dette funge-
rer før vi avgjør om kontoen skal slettes og innestående tilbakeføres til AAT. 
 
Innestående pr 31. desember 2016 er kr 131,57. 
 
9. ANNET 
Gruppa er aktiv på sosiale medier, ikke minst på vår Facebookside hvor det meste av informasjon 
om turer og andre aktiviteter finnes. 
På Instagram ligger flotte turbilder og vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til 60 faste abonnenter. De 
som er interessert kan melde seg inn her: https://aat.dntfjellsport.no/flg-oss/ 

 
Nettstedet vårt ble fornyet i mai 2015 og her finnes turreferater, informasjon for turkoordinatorer 
med det som trengs av skjema for planlegging, risikovurdering og rapportering - adressen er vist 
over. 
Trafikken har hatt en massiv økning med nær 1000 månedlige oppslag på det meste, noe gruppa er 
svært fornøyd med. 
 
 
Januar 2017 
Jostein Aalvik, Sekretær  
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