
 

Referat Årsmøte Stavanger Turistforening Fjellsportgruppa (STFF) 

14. mars 2013 

 

Fremmøte: 8 personer inkl. styret 

 

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og sakliste 

- Årsmøteinnkalling og saksliste ble godkjent 

 

2. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokoll og tellekorps 

- Møteleder: Knut Aksel Rydningen 

- Referent: Ann Kristin Kro  

- Tellekorps: Anne Espedal og Morten Bøvre 

- Underskrive protokoll: Anne Espedal, Thomas Kvisler 

 

3. Gjennomgang av strategiplanen v/Knut Aksel Rydningen 

- Fjellsportgruppas strategiplan ble revidert i 2012 

- Kort gjennomgang:  

Fokus på Fjellsportrelaterte aktiviteter og arrangement 

Målsetning at 80 % av de planlagte arrangementene blir gjennomført, siste år har 

mange arrangement blitt avlyst pga. få deltakere. Viktigste jobben til styret å få 

folk med ut på tur.  

Være en sikker og kompetent kurs og turarrangør 

Turledere og kursholdere må ha kompetanse inne aktivitetene de er 

turledere/kursholdere på. Også viktig at representanter i styret deltar på 

nasjonale kurs og samlinger. 

Jobbe aktivt for å skape et aktivt og engasjert fjellsportmiljø i Sør-Rogaland. 

Turprogrammet for 2013 inneholder bredt spekter av turer, viktig å jobbe for å få 

deltakere til turene. Sende informasjon i god tid før arrangement via e-post lister 

og nyhetsbrev.  

Skal være en regional og nasjonal aktør.  

Viktig at styremedlemmer deltar på DNT Fjellsport landsmøte, Skredkonferanse 

osv. for å holde seg oppdatert på hva som skjer inne fjellsportmiljøet på nasjonalt 

nivå.  

- Kommentarer fra fremmøtte:  



 Viktig at Fjellsportgruppa har en strategiplan, sier noe om hva styret skal 

jobbe mot og viser at en har noe å strekke seg etter.  

 Den viktigste jobben styret har er å få med folk på turer, mulig 

medlemsmøtene «suger» mye krefter ut av folk. Viktig at styret diskuterer 

hvordan de vil jobbe for å få folk med på tur, hvilke virkemidler som har 

størst effekt.  

 Bør også diskutere om en må ha mer oppsøkende «verving» av 

turdeltakere blant folk som ikke er medlemmer/ står på e-post lister.  

 Stavanger Turistforenings nyhetsbrev bør inneholde mer informasjon om 

turer som kommer 

 Bør diskutere om en skal ha eget nyhetsbrev for Fjellsportgruppa og hvor 

en skal hente e-post adresser fra eks. medlemsregister osv. 

 Viktig at en har en turlederstab med engasjerte turledere og variert 

program, viktig at styret tenker verving av nye turledere.  

 Det var enighet blant de fremmøtte om at det en får til i frivillige 

organisasjoner bunner og grunner i hva de som er engasjert i 

organisasjonen brenner for.  

 

Årsmøtet vedtok at Fjellsporgruppa skal ha eget nyhetsbrev hvor en sender ut 

informasjon om Fjellsportgruppa, men også at en jobber for å få mer informasjon 

om turene som kommer i Stavanger Turistforenings nyhetsbrev.  

Ann Kristin sjekker om vi kan sende FSG nyhetsbrevet til alle som var deltaker på 

turer i fjor eller hente e-post adresser fra medlemsregisteret.  

 

4. Årsmelding ved Ann Kristin  

Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet, men med kommentar til at medlemsmøter 

og styremøter må tas med. For årsmelding se vedlegg.  

 

5. Valg av styret 

- Knut Aksel takket Njord Solberg for godt arbeid fra valgkomiteen.  

- Knut Aksel presenterte de nye styremedlemmene på valg. Morten Bøvre, David 

Wade, Monica Høydal og Thomas Kvisler.  

- Det vil ikke bli valg av styreleder på årsmøtet, styret velger selv leder på første 

styremøte. 

- Olaug Strand trekker seg halvveis i sin periode som styremedlem, Thomas Kvisler 

velges derfor inn for 1 år. Morten Bøvre, David Wade og Monica Høydal velges 

inn for 2 år.  

- Det nye styret består av:  

- Anne Espedal, Espen S. Nilsen, David Wade, Monica Høydal, David Wade, Thomas 

Kvisler.  

 



6. Valg av 2 personer til valgkomiteen.  

Årsmøtet valgte Knut Aksel Rydningen som medlem av valgkomiteen, den andre 

personen velges av styret.  

 

Etter Årsmøtet ble det foredrag om Knut Aksel Rydningen, Morten Bøvre og Njord 

Solbergs tur til Hurrungane i 2012 v/ Knut Aksel Rydningen.  

 

Årsmøtet hevet! 

 

Anne Espedal        Thomas Kvisler 

 

Referent: Ann Kristin Kro  

 

 

 

 

 


