
Referat fra styremøte 2-2014

Tid: torsdag 20. mars 2014, kl. 18
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 07.03.2014
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Kåre Gundersen, Sandra Lyding, Nils 

Julian Krämer, Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Forfall: Jostein Aalvik, Dag N. Fagermyr
Referat dato: 20.03.2014
Referent: Axel Bjelke
________________________________________________________________________

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger.

Sak 02/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 11.02.2014
Godkjent uten anmerkninger.

Sak 04/14 Turlederrollen/risikovurdering / Axel, Sandra, Kåre
Arbeidsgruppa for revisjon av risikovurdering har ikke fått gjort så mye med saken siden sist. Vi 
jobber videre med dette og kommer tilbake til saken på neste styremøte.
- Sandra vet om et annet skjema som brukes i en annen forening. Hun får tak i dette og 
videreformidler skjemaet.
- Sandra orienterte om relevante saker fra årsmøtet i DNT fjellsport. Se sak 06/14 - HMS.
- Skal turdeltakerne også få risikovurderingen fra turkoordinator? I så fall: Bare på "krevende" 
turer? Og i så fall: Hva menes med "krevende"? Hvilken praksis har andre fjellsportforeninger? 
Fordeler/ulemper med en slik praksis? Vi ser nærmere på dette når vi har kommet frem til hvordan 
risikovurderingen skal være utformet.

Sak 05/14 Revisjon av våre dokumenter/nettsider / Axel
Gjennomført revisjon av retningslinjer for:
- turkoordinator, se Turkoordinator og Veileder for turkoordinator
- deltakere, se Deltakers ansvar

Nye dokumentmaler er lagt ut på Dokumentmaler:
- Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter
- Sjekklister og kontaktliste

I arbeidet er det brukt en del stoff fra:
- DNT Fjellsport Arendal, turkoordinator.doc
- DNTFjellsportArendal Hjelp til Turkoordinator versjon2.doc
- nettsidene til fjellsport Oslo, Stavanger og Trondheim

Kommentar:
Deltakers ansvar: AAT har ikke generelle vilkår for deltagelse på aktiviteter. Dag Fagermyr er enig i
at det er tilfredsstillende med en side om "Deltakers ansvar" som gjelder for Fjellsportgruppa.

Videre oppdateringer:
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http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php?fo_id=11324
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php?fo_id=11205
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php?fo_id=11231
http://www.dntfjellsport.no/arendal/index.php?fo_id=11326
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Oppdatere veileder og sjekkliste med punkt om brannsikkerhet. Rømningsveier om vinteren, åpen 
sikringsbu, bruk av røykvarslere, sikre klær over ovnen.
Rekruttering av turkoordinatorer: Lage siden "Bli turkoordinator!" etter modell av fjellsport Oslo.
Regnskap: Lage ny mal fra bunn av med korrekt logo, fil-navngiving etc. Legge inn km-
godtgjørelse mm.

Sak 06/14 Årsmøte DNT fjellsport / Sandra
Sandra deltok på årsmøtet i DNT fjellsport på Rjukan 27. februar – 2. mars.
Helgen var fylt med blant annet gode foredrag og skitur til Gaustatoppen. Lørdagen var det 
konferanse/kurs. Saker her var bla.:
- Gruppene fortalte om sine utfordringer.
- Rekruttering av medlemmer.
- Hvordan skape et godt miljø.
- Tettere samarbeid med DNT Ung.
- Camp Fjellsport.
- DNT-skolen: Samordning av grunntilbudet, instruktører.
- DNT utdanningskonferanse.
- Rekruttering av instruktører.
- Diskusjon rundt instruktørlønn.
- Instruktørregisteret, DNT sentralt.
- Skredstigen. Skredutdanning. Det kommer en bok om dette etterhvert.
- HMS:
-- Det jobbes med å lage en HMS-håndbok
-- Avvikskjema: Det argumenteres for å bruke dette som et verktøy for forbedringer. Hvordan dette 
ser ut og hvor man får tak i det ble det ikke opplyst om.
-- Risikovurderingskjema: I dag brukes Sherpa, men noe nytt er visstnok på trappene.

Sandra hadde mange innspill etter denne helgen, bla.:
- Vi bør få til mer tradisjonelle fjellsportaktiviteter.
- Prøve å få til aktiviteter som er mer attraktive for andre som ikke er aktive i Fjellsportgruppa i dag.
- Prøve å få til utenlandstur.
- Kursvirksomhet, f.eks. i samarbeid med lokale klatreklubber.

Sak 07/14 Planlegging/publisering av turer / Sandra
Årets turprogram er relansert i form av en plakat som er grei å henge opp på offentlige steder.
En helt ny «flyer» er sendt til trykkeriet (opplag: 300 eks.). Denne er forhåpentligvis klar til 
årsmøtet i AAT. Begge disse trykksakene er gode hjelpemidler i arbeidet med å gjøre 
Fjellsportgruppa kjent for flere turinteresserte. Ved utarbeidelse av neste års program kan vi bruke 
disse som maler. Sandra har stått for dette arbeidet.
Det var også en del innspill rundt hvordan vi skal få mer oppmerksomhet rundt Fjellsportgruppa. 
Artikler og annonser i avisa ble nevnt her. Har AAT budsjettmidler for slikt?
Sandra hadde snakket med en journalist som kunne bli med på tur og samtidig lage en artikkel fra 
dette for et turmagasin.

Sak 14/14 Eventuelt: Turdeltakers ansvar / Axel
Se sak 05/14.
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Sak 15/14 Eventuelt: Turer på sparket / Axel, Nils
a) Prinsipielt spørsmål: Skal alle turer styrebehandles og på den måten kvalitetssikres? Det har vel 
vært praksisen hittil? Eller skal vi gjøre DNTfA til en mer åpen arena for aktiviteter initiert av 
medlemmene selv? Det siste er tilfellet for DNT fjellsport Oslo. I praksis betyr sistnevnte å gjøre 
det lettere å lage turer "på sparket" og på den måten åpne for initiativ, aktive medlemmer og et 
større turtilbud.

Konklusjon: Alle er enige om at det er greit å åpne for å lage nye turer som ikke står på 
programmet. Slik kan vi utvide turtilbudet fortløpende utover året. Turer trenger altså ikke å 
styrebehandles.

b) Ved turer på sparket må vi skille mellom arrangementer i regi av DNTfA og private 
arrangementer. Retningslinjer for dette:
For de som vil dra på tur og ønsker å få med fler kan Fjellsportgruppa bidra på to måter:
1. Vi legger ut turen som en aktivitet på DNT fjellsport Arendals nettside. Da må turen ha en 
turkoordinator og følge DNTfAs turopplegg med risikovurdering, referat etc. Turen kan 
markedsføres i andre kanaler som f.eks. Facebook i tillegg.
2. Facebooksiden til DNTfA kan gjerne brukes til offentlige turinvitasjoner i privat regi. Dette kan 
være en måte å få med seg folk en i utgangspunktet ikke kjenner men som er inne på 
Facebooksidene eller liker sidene til DNTfA. Den som planlegger tur må i så fall være tydelig på at 
det er et privat arrangement og ikke i regi av DNTfA. Altså en privat tur som annonseres på 
Facebooksiden til DNTfA. Merk at DNTfAs nettredaktører forbeholder seg retten til å fjerne 
invitasjoner som anses upassende. Slike inngrep fra redaktøren skal begrunnes.

Diskusjon: Det ble henvist til at Kajakklubben i Arendal lar medlemmene invitere til private turer 
på den offisielle facebooksiden.
Konklusjon: Dette var det enighet om og Axel innarbeider dette i våre dokumenter og rutiner.
Nils legger ut noe på facebooksiden om dette: En oppfordring til å bruke siden aktivt til å invitere til
private turer, turforslag, fortelle om turer man har gjennomført osv.

c) Skal vi "åpne" opp for nye turkoordinatorer? Sees i sammenheng med sak 05/14.
Konklusjon: Vi ble enige om at vi oppretter en side for rekruttering av nye turkoordinatorer slik 
DNT fjellsport Oslo har.

Sak 16/14 Eventuelt: Gradering av turer / Nils, Sandra, Axel
Nils hadde hentet frem en beskrivelse fra DNT sentralt, beregnet på fellesturer. Graderingen på 
denne korresponderer med Sherpa-systemet. Dette så greit ut.
Det var imidlertid et spørsmål: Er det andre graderinger for fjellsportaktiviteter? Axel mente at i 
hvert fall DNT-Oslo har noe på sin nettside. Nils sjekker ut mer om dette og kommer tilbake til 
saken på neste styremøte.
Når vi har bestemt oss for hvilken gradering vi skal bruke oppdaterer Axel nettsiden med lenker og 
beskrivelser på nettsiden.

Sak 17/14 Turlederkurs / Nils
- Nils har deltatt på Ambassadørkurset og han var meget fornøyd med dette.
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- Han kunne samtidig fortelle om et integreringsprosjekt kalt «Til topps» arrangert av Røde Kors. 
Nils skal delta på to turer i april/mai for å hjelpe til på prosjektet.
- Det har kommet frem at AAT arrangerer kurs i både bruk av kart og kompass og GPS denne våren 
(se nettsiden). Ellers er det ingen kurs på trappene så vidt vi vet. Vi stusser over at ikke kursene 
ligger i aktivitetsdatabasen og derfor ikke er søkbare.
- Alle i styret håper at det blir arrangert turlederkurs i Agder etterhvert. Noen er imidlertid villige til 
å reise til f.eks. Oslo for å delta på kurs. AAT vil i så fall dekke kursavgiften mot at man tar på seg å
lede et visst antall turer for AAT.
- AAT har lovet at det vil bli avholdt nytt ambassadørkurs i forkant av neste grunnleggende 
turlederkurs (når dette blir er imidlertid ukjent).

Sak 18/14 Flere aktiviteter? / alle
Vi har litt tynt med turer i mai/juni. Kunne vi fått til en dagstur eller kort helgetur til i denne 
perioden? Sandra vil kanskje lage en sykkeltur denne våren.

Sak 19/14 Samarbeid med andre DNT-foreninger / Sandra
Hittil har vi hatt noe samarbeid med fjellsport Sør. Vi utvider samarbeidet med fler lokalforeninger i
DNT: Fjellsport Telemark. Dette kommer under paraplybetegnelsen regionalt samarbeid.

Styrene for både fjellsport Arendal og Telemark er innstilt på et slikt samarbeid.
Vi lager et felles "strategidokument"/intensjonsavtale hvor vi formulerer felles mål og virkemidler 
for samarbeidet. Dette kan forebygge misforståelser og ulike forventninger til samarbeidet.

Foreløpig skisse til samarbeid for 2015:
1. Ett felles arrangement: Klatre-/aktivitetshelg i Nisser, mai-juni. Vi søker midler fra Erling 
Bjørstads stiftelse (Telemark har søkt før, kan ta på seg den jobben) og leier inn 2-3 instruktører 
(Telemark har èn som de kan bruke) for disse midlene. Felles ansvar for organisering og avvikling 
av arrangementet.
2. Hver forening lager/velger ut èn aktivitet fra programmet som passer for regionalt samarbeid. 
Den andre foreningen inviteres til å delta på og reklamere for aktiviteten, ikke organisering. Dette 
blir altså et "gratis" arrangement for den inviterte foreningen hvor de ikke trenger å investere noe 
særlig for å kunne tilby et bredere aktivitetstilbud for sine medlemmer.

Kontaktperson for Telemark: Asgeir Gjengedal
Kontaktperson for Arendal: Sandra Lyding

Sandra tar ansvaret for å utvikle dette samarbeidet videre utover våren og holder oss andre løpende 
oppdatert. På nettsiden om styret er nå Sandra satt opp som «kontakt for regionalt samarbeid».

Sandra hadde også et forslag til en mulig tur i samarbeid med Telemark:
Nordvestruten til Gaustatoppen. Dette er den mest krevende ruta. Telemark tar denne turen årlig.

Eventuelt

Sak 20/14 Eventuelt: Presentasjon på AATs årsmøte / Sandra
Sandra presenterer Fjellsportgruppa med turprogrammet og litt om fjorårets aktiviteter.
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