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REFERAT 

 
1. Åpning 

 
Styreleder Berit Olafsen ønsket 48 frammøtte medlemmer velkommen til det  
91. årsmøtet i AOT.   

 
 
2. Valg av møteleder og referent 

 
Styrets forslag på Ole Jakob Bråten som møteleder ble enstemmig vedtatt. 
Styrets forslag på Anne-Gro Gangenes som referent ble enstemmig vedtatt. 

 
 
3. Godkjenning av innkalling 

 
Innkallingen ble godkjent. 

 
 
4. Styrets årsberetning

 
Årsberetningspostene ble gjennomgått av møteleder og ble vedtatt med to  
endringer under punkt 5 Gruppene: 
 
1. Årsmøte 2004 
2. Styrets sammensetning 
3. Rådet 
4. Valgkomite 
5. Gruppene 

Ruslegruppa – ta ut Anne-Gro Gangenes og erstatt med Anne-Gro 
Vaagsnes 
Fjellsportsgruppa – ta ut Astrid Gissinger og Rune Solhøi 

6. Medlemsoversikt 
7. Hyttene 
8. Besøk på hyttene 

  9. Løypene 
  10. Natur- og miljø 



  11. Økonomi  
  12. Administrasjon og daglig drift  
  13. Møter/kurs/seminarer 
  14. Regionmøter 
  15. Friluftslivets År 2005 – Streif 2005  
  16. Rådet 
  17. Landsmøte 2004 
  18. Medlemsaktiviteter 
  19. Turer 
  20. Austheiene 
  21. Friluftsmagasinet 
  22. Web-sidene 
  23. Ny løypetrasé 
  24. Privat hyttefelt ved Kilandsfallene 
  25. Prosjekt Fri – FRIFOND 
  26. Fjellkafé Tjørnbrotbu 
  27. Frivillighetsdagen i Arendal 18. september 2004 

28. Evaluering 
 

 
5. Regnskap for 2004   

 
Tom Knudsen orienterte om regnskapet. Revisor ga ros til styret for god 
kontroll på regnskapet for 2004.  
 
Regnskapet med noter ble enstemmig godkjent. 
 

 
6. Behandling av innkomne forslag 

 
a) Store Torungen fyr – leie 
Orientering om fyret ved Torstein Olsen. Han presenterte Fylkesmannens og 
Kystverkets føringer for stedets fremtid. 
Orientering om styrets behandling av saken ved Torleiv Moseid, som innledet 
med DNTs visjon og nye mål om å satse på nær-/kystområdene.  
 
Vedtak:  Årsmøtet ga det nye styret i AOT fullmakt til å forhandle frem og 
  inngå en midlertidig avtale for inntil 3 år med Lille Torungens 
  Venner om samarbeid om leie og drift av Store Torungen  
  Fyrstasjon for videre utleie til arrangement og turistmessig  
  virksomhet. 
 
b) Vedtektsendring – utvidelse av styret 
Olaf Martin Skjulestad fremmet forslag om endring av AOTs vedtekter  
punkt 6 og utvide antallet styremedlemmer fra 4 til 6, hvorav de to ”ekstra” 
skulle være hyttesjef og løypesjef. 

 
Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke at hytte- og løypesjef blir medlemmer i  
  styret. Styret vil innkalle hytte- og løypesjef i aktuelle saker. 
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c) Talsmann fra hyttetilsynet mot styret 
Sverre Stiansen fremmet forslag om at hyttetilsynet velger en egen direkte 
talsmann overfor styret, istedet for dagens ordning med en mellommann. 

 
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget om at en direkte  talsmann for  

hyttetilsynet mot styret tas opp på neste møte med tilsynsfolkene  
og at det blir en sak mellom det nye styret og hyttetilsynet.  
 

 
7. Budsjett for 2005  

 
Tom Knudsen presenterte budsjettet. 
 
Svein Hjorth-Olsen mente at et underskuddsbudsjett ikke er akseptabelt og 
at det nye styret må finne inndekning for det budsjetterte underskuddet og la 
budsjettet få et nullresultat.  

 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt med Svein Hjorth-Olsens kommentarer. 

 
 

8. Valg 
 

Valgkomiteens innstillinger ble presentert av komiteens leder Gunnar Dag 
Tørå. Valgene ble ledet av møteleder Ole Jakob Bråten. Følgende ble uten 
innsigelser valgt: 
 
1. Styreleder
 Svein Hjorth-Olsen 
 
2. Styremedlemmer
 Anne-Gro Gangenes 

Ingebjørg Svenningsen 
 
  3. Vararepresentanter
   Olaf Martin Skjulestad 
   Ingrid Henrichsen 
 
  4. Rådet

Bjørn Wiik 
   Dag Pettersen 
 
  5. Revisor

Tore-Bjørn Pettersen 
 
  6. Valgkomite 

Torstein Olsen 
Berit Lemme 
Anne Fredriksen 
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9. Åpen post 
 

Berit Olafsen takket Ole Jakob Bråten for vel utført jobb som møteleder. 
Hun overlot AOTs nøkler til påtroppende styreleder Svein Hjorth-Olsen, som 
takket årsmøtet for tilliten. Avtroppende styremedlemmer fikk hver sin 
silkelakenpose som takk for god innsats. Deretter overlot hun ordet til DNTs 
landsstyreleder Pernille Rød Larsen, som viste en inspirerende presentasjon 
av DNTs fokus nå og veivalg fremover. 
 
Magne Risdal informerte om tur til Himmelsyna – en tur han også var turleder 
for for 50 år siden! Det vil bli mange lokale historier underveis på denne turen 
som går 5/6-05. 

 
Jens Ragnar Larsen opplyste at Rådet arbeider med å få til mer utfyllende 
rutebeskrivelser med f.eks. tips om avstikkere fra T-løypene til historiske 
steder og utsiktspunkt. Han ba årsmøtedeltakerne om hjelp til dette arbeidet 
og til å melde om eventuelle rettinger av turstier på turkartene til Kartverket. 
 
Styreleder Berit Olafsen takket for fremmøtet og årsmøtet ble hevet kl. 22.30. 
 
 
 
 
 
Arendal, 9. mars 2005  
 
 
 
__________________________   ________________________ 
 
Ole Jakob Bråten     Anne-Gro Gangenes 
Møteleder      Referent 
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