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  Styremøte  Møteansvarlig  Arvid Øvreeide  

Møtested  Os Bibliotek      

Møtedato  15.03.2018  Deltakere  Arvid Øvreeide 
Edmund Larsen  
Rønnaug Askeland 
Thomas Omdal 
Kjetil Nygård 
Beate Valvik 
Steinar Bø 
Merete Knag 

    Ikke tilstede  Kari Holmefjord 

Møtetid  Kl. 19     

Møteslutt  Kl. 21     

        

Nytt styremøte 17.04.2018 kl.19     

 

SAKSLISTE 

Sak  Til behandling  Ansvarlig  

  Gjennomgang av forrige styremøte. 
 

Arvid  

  Nye styremedlemmer, Thomas Omdal og 
Rønnaug Askeland ble ønsket velkommen. 
Avtroppende: Gunnar Skåtøy og Åshild Thuen ble 
takket for innsatsen. Presentasjonsrunde rundt 
bordet av alle. Vi mangler et medlem i 
valgkomiteen, for eksempel Anne Bergstø ble 
nevnt. Det trengs også et ekstra menneske i 
prosessen med grunneieravtaler, rådføre oss 
med Peder Fløisand om hvem dette kan være, for 
eksempel John Ragnar? 
Angående saken rundt Raulistova som 
dagsturhytte for laget: kommunen jobber 
fremdeles med å få plass en områdeplan, Os 
Turlag avventer en eventuell overtagelse etter at 
dette er på plass. 
Gapahuken ved Knutabruo blir flittig brukt, veldig 
positivt. Arvid viste tegninger fra Jan Håland av 
en ny gapahuk i Lysefjorden, kommunen/Frifond: 
innvilget 50.000 til dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



01/2018  Arbeidsfordeling: 
Steinar    - søknader 
Beate      - Friskusgruppen og SjekkUt 
Merete   - sekretær 
Kjetil+Beate- ansvar for nettsiden 
Thomas   - økonomi+kontakt med klatregruppen 
Rønnaug - lett bevertning på møtene 
Edmund  - Trivselsgruppen+materialforvalter 
+turprogrammet +Arvids høyre hånd 

 

02/2018  Fokusere på å etablere DNT Ung Os, gjerne i 
samarbeid med skolene. 

 

03/2018  Utvikle nettsiden vår og skifte passord. Kjetil og 
Beate er administratorer for siden, åpen for 
innspilll om nye innlegg og forbedringer. 
Oppdatere og gi flere medlemmer tilgang til 
Facebooksiden, få opp aktiviteten. 

 

 

04/2018  Søknad om midler: Tilskuddsportalen, her ligger 
alt du kan søke av midler, over hele landet. Vi 
søker med organisasjonsnummeret vårt. 
Søknadsfrist 1.mars. Bruke Jorunn Nytræ som 
hjelper. Frifond har søknadsfrist 15.feb.NB! 
Minner om at rapport/tilbakemelding for 
pengebruken er viktig. Tips: oppfordre folk til å gi 
grasrotandelen sin (Norsk Tipping) til turlaget 

 
 

05/2018 Lavterskelsturer: annenhver onsdag på kveldstid. 
Møtes v/bibl., arr.via Flyktningehjelpen, turer 
annonseres. Det er fremdeles aktuelt å starte opp 
levering av brukt turutstyr til Kyrkjelydstunet, 
avtale fast tid/dag for dette. Arvid sjekker. 

 

06/2018 Endringer i turprogrammet. 
Friskusgruppen: lørdagsturer innføres. Fjell i Os 
prioriteres ikke nødvendigvis, nye turforslag 
ønskes. 
Seniorgruppen: helgetur til Galdøpiggen i august? 
Ellers vil generelle endringer i turprogrammet 
annoseres via Facebook. 
 

 

   

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Annet Ukestur: ved leie av buss tilkommer ekstra 
betaling for ikke-medlemmer. 
Korgafest: det må opprettes en festkommite, 
tirsdagsgruppen ansvarlig i vår. 
Passord til intranett: Beate trenger dette asap, 
Arvid sporer opp. 
Jaktfalken: Beate har kontakt med 
Hegglandsdalen Idrettslag, turlaget monterer 
kassene og idrettslaget betaler. Jaktfalkenkortet 
er blitt nytt, bruk tur-appen, med T-logo, for å 
registrere turene. Flere turer er for øvrig ønsket 
lagt til i appen. Beate må ha GPS-koordinatene 
for å kunne legge de inn. 
Stor interesse for skredsøkerkurs i Os, og økende 
interesse for skiaktiviteter. Neste år vil 
Friskusgruppen ha fokus på dette. Tilbudet skal 
ligge åpent for alle medlemmer men headhunte 
folk i Os og Fusa. Bør ha tilgang på 
skredsøkerutstyr, 3 sett. Søke om midler til dette. 
Os Turlag sitt utstyr: hva er prosedyren rundt 
utleie/lån av dette til privat bruk? Vi bestemte at 
dette skal være til gratis utlån for medlemmene. 
Edmund ble utnevnt som materialforvalter (GPS, 
lavvoer og diverse). 
 
Viktig innspill/satsingsområde: få ungdommen 
med oss, la turlaget bli en fritidsaktivitet på linje 
med organisert idrett. Få skolene med på laget. 
Gjennom Opptur? Ungdomsskolealder, Beate 
engasjert. 71 gr.Nord-vinner Gry Skarstein 
involveres? 
Neste møte: få dette mer konkret ned på papiret, 
legge opp en fremdriftsplan, hvem gjør hva og 
når osv. Det er stor sjanse å få økonomisk støtte 
til å starte opp en DNT Ung-gruppe. 
 

  

Refr. Merete Knag 


