
 

 

 
REFERAT 

 

Styremøte 7.10.20 kl 17.30-19.30 
Via Teams 

 
Til stede fra styret: Gerda Grøndahl, Monika Kufner, Henriette Kampesveen, Peter M. Warren, Ragna 
Hirsch. Sekretær Claudia von Gostomski og redaktør Wolfgang Leister 
Forfall: Jan Gunnar Jakobsen, Sverre Tvinnereim 
 

 
Sak 12/20  Referat fra forrige styremøte 
 
Vedtak: Godkjent. 
 
Sak 17/20 Et digitalt turledermøte 11. november 
Diskusjon: Tema forslag: - Foto på tur som deltaker og turleder, retningslinjer og regelverk. – Bruk av 
GPS, enkel innføring, for dummies.   
 
Vedtak: Begge temaene godkjent, bruk 20-25 minutter på hvert tema. 
Gjøremål: Wolfgang «GPS» og Henriette «Retningslinjer og GPDR bruk av foto som turleder». Teknisk 
møteleder: Jan Gunnar 
 
Sak 19/20  E-mail fra Stig Solberg 
Diskusjon: Ledelsen i DNT OO anbefaler å kopiere denne delen fra vedtekten fra DNT OO.  
 
Vedtak: Vedtektene angående benkeforslag skal endres likt som DNT OO sine og vedtektene 
gjennomgås.  
Gjøremål: Ragna og Monika kommer med en tekstforslag vedrørende «Benkeforslag» og foretar en 
generell gjennomgang av vedtektene til neste møte. Vi har vedtektsendringer og diskusjoner rundt 
dette som et fast punkt på dagsorden i noen styremøter fremover. 
  
Sak 23/20 Turlederhelg og årsmøtet 2021  
Diskusjon: vi planlegger som alltid å dra til en stor hytte meg god nok plass. Finsehytta, Gjendesheim, 
Fondsbu eller Kobberhaughytta er aktuelle. 
 
Vedtak: Dato: 24. - 26. september 2021, (obs det ble også snakket om 17 -19. september) 
Gjøremål: Claudia finner ut åpningstider. Styret ser på fasiliteter og transport til hyttene. I neste 
styremøte tas beslutningen.  
 
Sak 24/20 Julebord for styret i turledergruppa  
 
Vedtak: Gerda inviterer til julebord hjemme hos henne. Onsdag 2. desember.  
Gjøremål: Alle hjelper til og vi deler utgifter.  
 
 
Sak 21/20  Eventuelt  
- Styrets drøftinger 
Forbedringer: ingenting 
Vedtak: ingenting 



  
 

 

Gjøremål: ingenting 
- Instruktørers kompetanse og tilhørighet 
Forbedringer: ingenting 
Vedtak: ingenting 
Gjøremål: ingenting 
 
- Regelverk og retningslinjer om samtykke til fotografering . 
Forbedringer: Henriette informerer om en turleder som tar bilder av en deltaker som ikke ønsker å 
bli tatt bilder av.  
 
Vedtak: Temaet tas opp på neste turledermøte. Punktet kan diskuteres på neste kursledermøte.  
Gjøremål: ingenting 
 
- Neste turledermøte  
Vedtak: 19. januar kl 1800  
Gjøremål: tema tas opp på neste styremøtet 

 

Neste styremøtet: 3. november kl 1800 via Teams.  

 


