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REFERAT FRA STYREMØTE 04/19 – TORSDAG 28. MARS KL. 17.30 

Sted: TOTs møtelokaler 

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder (møteleder) 

Helga Daler (HD) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Ingen fra Barnas Turlag 

Martin Aske, DNT ung Tønsberg (MA) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Nina Klopbakken, Aktiv (NK) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Lorents Gran (LG) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

 

  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

- Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

- Evaluering av årsmøte 

- Info vedr Skrim og Darrebu 

- Støttemars for naturen 

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

28/19 REFERAT FRA STYREMØTE 03/19 – TORSDAG 28. FEBRUAR 2019  

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet. 

Godkjent enstemmig 

  

29/19 STYRINGSKART FOR TOT 

Utkast til styringskart var sendt ut med sakslisten. 

 

Styringskart med oversikt over fordeling av ansvar og oppgaver for styret ble 

gjennomgått. Pr. dd. mangler det personer til vervet TOTn/Info og Barnas Turlag. 

 

I følge Kjell Stordalen har Jan Petter Bergan sagt ja til å påta seg redaktøransvaret for 

TOTn, men han ønsker ikke å sitte i styret. Styret ønsker en bekreftelse på dette. 

Styrevervet TOTn/info blir endret, og vedkommende blir styrets kontaktperson mot TOTn, 

ikke redaktør. Hen vil også være anvarlig for markedsføringsgruppen og for å planlegge 

og bistå med informasjon (brosjyrer, foredrag, stand mm).   

Valgkomiteen har pr. dd. ingen kandidater til vervet. 

 

Når det foreligger en avklaring vedr. styreverv og redaktør, ønsker styret framlagt en ny 

sak vedrørende organisering og ansvarsfordeling av disse vervene.  

 

Barnas Turlag har pr. dd. ingen leder, og det jobbes videre med å få på plass dette. 

  

Forslag til vedtak: 

Styringskart for 2019 vedtas med de foreslåtte endringer. 

 

Nytt forslag til vedtak: 

Når de to siste vervene i styret er på plass, tas det en ny gjennomgang av styringskartet.    

Inntil da følges det fremlagte forslaget. 

Enstemmig vedtatt 
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30/19 HANDLINGSPLAN 2019-2023 

Justert handlingsplan var sendt ut med sakslisten. 

 

Planen ble vedtatt den 7/2-19 etter en gjennomgang hvor det ble foretatt enkelte 

justeringer. Styret foretok en prioritering over når de ulike oppgavene skal utføres, og en 

fordeling av ansvar mellom styremedlemmer, tilsyn og administrasjon. 

   

Forslag til vedtak: 

Gjennomgått prioritering av arbeidsoppgaver og tildeling av ansvar vedtas, og planen 

sendes våre avdelinger med beskjed om at planen er vedtatt av styret. 

Enstemmig vedtatt 

 

  

31/19 FRIVILLIGE/DUGNAD 

I TOTs Veivalgsdokument 2019-2023 er det tre store satsningsområder: Kysten, Skrim og  

Tillitsvalgte/dugnadsmedarbeidere. Når det gjelder det siste punktet er det vedtatt følgende 

i handlingsplanen: 
- Legge hovedvekt på rekruttering og oppfølging av tillitsvalgte og frivillige 

dugnadsmedarbeidere. 

- Lage en plan for hvordan TOT skal ivareta de som henvender seg til oss og kartlegge hva 

personene ønsker før de evt henvises til avdelingene. 

- Peke ut ansvarlige i hver avdeling som følger opp de som er interessert i å bidra. 

- Inkludere nye kjentmenn/kvinner på turene, med en turleder som har ansvaret.  

- Årlig tilby kurs (ambassadørkurs, nærturlederkurs, førstehjelpskurs) og samlinger for å 

øke kompetansen og skape engasjement 

- Vurdere egen FB-side for dugnadsgrupper 

Styret drøftet hvordan ta tak i dette. 

 

Forslag til vedtak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide en plan for rekruttering og 

oppfølging av tillitsvalgte og frivillige dugnadsmedarbeidere. 

Følgende personer forespørres:……Planen forelegges styret på møte i mai. 

 

Nytt forslag til vedtak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide en plan for rekruttering og 

oppfølging av tillitsvalgte og frivillige dugnadsmedarbeidere. 

Da det er ønskelig med deltakelse fra avdelingene, inviterer styremedlemmene folk fra 

sine avdelinger (der det trengs flere frivillige) med, og melder tilbake til daglig leder 

innen 20. april hvem som blir med.  

Planen forelegges styret på møte i juni. 

Enstemmig vedtatt 

  

32/19 KYSTEN 

I TOTs Veivalgsdokument 2019-2023 er det tre store satsningsområder: Kysten, Skrim og  

Tillitsvalgte/dugnadsmedarbeidere. Når det gjelder Kysten er det bl.a. vedtatt følgende i  

handlingsplanen: 
- Utrede mulighetene for etablering av en kysthytte i Tønsberg eller Færder kommune.  

 

Forslag til vedtak: 

Styreleder får ansvar for å følge opp mulighetene for etablering av en kysthytte i Tønsberg 

eller Færder kommune. 

Enstemmig vedtatt 

 

  

33/19 PROFILERINGSJAKKER 

Styret ønsker å kjøpe inn jakker med egen logo til bruk på stands, arrangementer, 

landsmøter mm.  

 

Forslag til vedtak: 

Det kjøpes inn 10-14 dugnadsjakker fra DNTs kleskolleksjon. Jakkene oppbevares på 

kontoret og lånes ut ved behov. Kostnadene til dette tas av konto 7320 Markedsføring. 
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Nytt forslag til vedtak: 

Det kjøpes inn 8-10 micro light jakker til styrets medlemmer hvor det trykkes på TOT logo. 

Kostnadene føres på konto 7320 Markedsføring. 

Enstemmig vedtatt 

 

34/19 DNT VESTFOLD  

På møte i DNT Vestfold den 14.02.2019 ble sak vedr lønn og stillingsprosent til 

prosjektleder Mats Kneppen diskutert. Det ble fremmet forslag om fast stilling i 80% og 

en årslønn i full stilling på kr. 450.000,-. 

Forslaget ble vedtatt under følgende forutsetninger 
- Prinsippet om at driften av DNT Vestfold skal være selvfinansierende består. 

- DNT Vestfold har begrenset med faste inntekter, og er avhengig av prosjektmidler for å 

kunne fortsette driften. 

- Dersom DNT Vestfold kommer i en situasjon hvor prosjektmidlene uteblir/blir for små til 

videre drift, må styret fremskaffe midler til lønn og husleie i oppsigelsestiden (3mnd.).  

LOT fremmet forslag om at de fem foreningene stiller seg solidarisk ansvarlig for å dekke 

disse kostnadene (lønn og husleie) med midler fra egen forening. 

For å minske risikoen for å komme i en slik situasjon, ble det vedtatt å opprette en egen 

konto i DNT Vestfold, hvor det avsettes kr 100.000,- av DNT Vestfolds midler til et 

sikringsfond for lønn og husleie. Den ansatte i DNT Vestfold har ansvar for å varsle styret 

dersom likviditeten bli så dårlig at disse midlene må benyttes. 

 

Styret ønsker at Mats Kneppen leverer hyppigere regnskapsrapportering. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i TOT støtter forslaget til LOT om at de fem foreningene stiller seg solidarisk 

ansvarlig for å dekke kostnadene til lønn og husleie i oppsigelsestiden, under forutsetning 

av at kostnaden fordeles likt på alle fem foreningene, uavhengig av størrelse på 

foreningene. 

Enstemmig vedtatt 
 

  

35/19 REFERAT/ORIENTERING 

1) DNT sentralt: Medlemsoversikt pr. 4.3.2019. Totalt antall medlemmer i TOT er 4.764, 

en økning på 3,2% fra i fjor (147 personer). 

 

2) Etter anbefaling fra økonomiansvarlig er 2.5 mill satt inn på bundne midler med høyere 

rente. 

 

3) Referat av 12.03.2019 fra møte mellom Johan A. Langved, Arvid Brekke og Ulf 

Rødvik vedr stier og løyper i Trollsvann-Merkedammen området. 

Her vil det bli utarbeidet en skriftlig avtale. 

 

4) Det er opprettet en Naturforvaltningsgruppe bestående av Siri Smith-Meyer Jonassen, 

Tom Ravndal, Arne Johansen, Edvar Ståle Otterstrøm, Ulf Rødvik samt daglig leder. 

Referat fra første møte, 06.03.2019, ble sendt ut med sakslisten. 

På møte ble gruppen enige om at alle uttalelser må avklares med Edvar, styrets 

representant og ansvarlig når det gjelder miljø- og naturvernsaker, og/eller med 

administrasjonen. 

Styret besluttet at det er styrets representant Edvar Ståle Otterstrøm som avgjør hva 

naturforvaltningsgruppen skal uttale seg om og engasjere seg i. Uttalelser/høringer 

undertegnes med Naturforvaltningsansvarlig i Tønsberg og Omegn tf. Edvar Ståle 

Otterstrøm, og sendes som kopi til styreleder. 

 

Martin ønsker at gruppen også skriver om 100 meter skogen Kjørkåsen i Andebu som er 

truet av nedbygging.  

 

5) Kommentar av 11.03.2019 vedr vedtak i Færder kommune: «Stranden ved gbnr 246/16 

vurderes som innmark i henhold til friluftsloven §1a, jfr §3». TOT mener dette vedtaket 
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strider mot gjeldende rettspraksis, og kan føre til en innskrenkning av den lovfestede 

allemannsretten i strandsonen. 

Kommentaren er utarbeidet av Naturforvaltningsgruppen og godkjent og sendt inn av adm. 

Pga knapp tid (sendes inn samme dag) ble ikke kommentaren drøftet med styrets 

representant, Edvar Ståle Otterstrøm, før innsending. Han har godkjent den i etterkant, og 

mente den var innenfor det TOT skal jobbe med og engasjere seg i. 

Den får støtte fra DNT sentralt., og OF har også påklaget dette vedtaket.  

 

6) Notat av 13.03.2019 vedr møte i Turpasskomiteen. 

Live H Pedersen skal følge opp dugnadsinteresserte for å få med flere i komiteen. 

 

 

36/19 STØTTEMARSJ FOR NATUREN – søndag 12. mai 

Budskap: Gå for naturen 

Store naturområder kan gå tapt til vindkraft. Politikerne må velge effektive klimatiltak 

som ødelegger minst mulig natur. La oss sikre våre barn og barnebarn muligheten til 

naturopplevelser for livet.  

 

Avsender: DNT står som nasjonal arrangør alene, men alle står fritt til å samarbeide med 

andre organisasjoner lokalt, så lenge de slutter opp om hovedbudskapet.  

 

Målet med dagen er å skaffe oppmerksomhet om vårt budskap, og vise hvor stort 

engasjementet er for å ta vare på naturen som kan bli nedbygd. Det gjør vi på den måten 

som passer DNT best, ved å gå!  

 

Forslag til vedtak: 

Det tas en vurdering om hvilken type engasjement TOT skal ha etter oversikt fra NVE er 

lagt ut. Daglig leder sjekker ut samarbeid i DNT Vestfold. 

Tas til orientering 

 

 

 

  

37/19 EVENTUELT 

Skrim 

Reguleringsplan på Skrim vedr bl.a. hytteutbygging. Denne kan sendes til 

naturforvaltningsgruppen. 

 

Darrebu 

Tilsynet på Darrebu har fulgt anbefalingen fra Kongsberg kommune om å trekke vår 

søknad om vei og gapahuk. De er allrede i gang med å utarbeide en mer omfattende 

reguleringsplan som en del av prosessen med ny kommuneplan i Kongsberg kommune. 

 

Evaluering av årsmøte:  

Dette bør gjøres etter hvert årsmøte, og settes nå opp som sak til neste møte.  

 

  

 Møtet ble avsluttet 20.40 

Neste møte er 25. april 2019. 

 

Saker som styremedlemmene oa. ønsker tatt opp i styret må være på kontoret innen kl. 

16.00. tirsdagen uken før. 

  

 


