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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 

Styret har bestått av: 
Styreleder:   Kari Fonnes 
 
Styremedlemmer:  Torbjørn Aas (turansvarlig), Beate Heilemann (sekretær), 
Arild Drolsum (kasserer), Anne Berit Leganger (programansvarlig)  
 
Vara:    Inger Cappelen 
 
Revisor:   Ingfrid Seim 
 
Valgkomité:   Sigrid Bellamy, Wenche Misje Mathisen og Wenche 
Dietrichson 
 
Bevertningskomité:  Elisabeth Aurlie, Grethe-Lill Westerby, Anne Sunde, 
Wenche Dietrichson, Kirsten Løfsgaard. I høstsemesteret kom det til to til: 
Asbjørg Birgitte Hammer og Jeanette Alica Paulsen.  
 
Medlemmer:   Ifølge vedtektene er Seniorgruppa et forum for DNT 
Oslo og Omegns medlemmer som har fylt 60 år. 

Fra styrets arbeid 
Styret har bl.a. arbeidet med å verve nye turledere til Seniorgruppa. Vi har pr. 
31.12.2019 63 turledere, mot 51 turledere 31.12.2018. 
 
Det er holdt 4 medlemsmøter, 8 styremøter og 2 turledermøter. 

Turer:  
Seniorgruppa har i 2019 hatt 56 aktiviteter på programmet og vært 
hovedarrangør på 46 av dem. 10 aktiviteter har vært i samarbeid med andre 
turgrupper: 
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Vi har analysert aktivitetene etter forskjellige kriterier, og analysen viser 
følgende (turlederne er ikke med i antallet deltakere): 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Seniorgruppa har pr. 31.12.2019 registrert 63 turledere, hvorav 31 har hatt 
turer i 2019. 

Medlemsmøter 2019 
Årsmøte og medlemsmøte mandag 4. februar 
Årsberetning og valg. 
Etter årsmøtet: Eva Huseby: De siste nordmarkinger . 
35 fremmøtte pluss styret og bevertningskomitéen. 
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Medlemsmøte mandag 6. mai 
Nils Øveraas: Høydepunktene i mitt arbeid i DNT. 
34 fremmøtte pluss styret og bevertningskomitéen 
 
Medlemsmøte mandag 16. september 
Jørn Simen Øverli: Markaviser. 
37 fremmøtte pluss styret og bevertningskomitéen. 
 
Medlemsmøte mandag 11. november 
Ida Fossum Tønnesen: Elvelangs. 
52 fremmøtte pluss styret og bevertningskomitéen. 

Turledermøter 2019 
Turledermøtet mandag 8. april 
Turledere som ikke var registrert i seniorgruppa, var spesielt invitert. 5 kom. På 
møtet tok vi opp behovet for medturledere på alle turene, og vi gjennomgikk 4 
caser i grupper. Til slutt orienterte May-Liss Hansen om kurs og 
refusjonsordning for turledere. 
Til stede: 25 personer, hvorav styret, bevertningskomitéen og 14 turledere som 
verken er i styret eller bevertningskomitéen. 
 
Turledermøtet mandag 21. oktober 
Dette møtet varte i 4 timer, fra 10 til 14. I den første delen tok vi for oss emnet 
”Sikkerhet på tur”, med innledning av Torbjørn Aas og gjennomgang av 
førstehjelpsposen ved Claudia von Gostomski. I andre del fikk vi møte leder for 
aktivitetsavdelingen Glenn Menkin, og også gjort turplanleggingen for 2020 
nesten ferdig. 
Til stede: 21 turledere, 5 fra styret og 5 fra bevertningskomitéen. 
 
Møtene ble holdt i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata 3, med enkel servering, 
ordnet av bevertningskomitéen. 
 
Turledertur torsdag 31. oktober 
Torsdag 31. oktober var turlederne og bevertningskomitéen invitert til 
byvandring i Oslo middelalderby med Leif Gjerland. I etterkant var det lunsj i 
DNTs lokaler på Sørenga.  
Til stede: 23 turledere og 4 fra styret 
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Økonomi 
Også i år fikk vi kr 10.000 av DNT Oslo og Omegns bevilgning fra Bymiljøetaten i 
Oslo kommune. Dette ga oss muligheten til å spandere bespisning på 
avslutningsturen til Sæteren gård og arrangere en vandretur for våre turledere i 
oktober. Vi har også fått tilført et beløp som var overskudd etter et GPS-kurs. 
Siden to foredragsholdere ikke ble honorert over seniorgruppas ordinære 
budsjett, har årets regnskap kommet ut med et overskudd.  
 
 
 

Oslo, 09.01.2020 
Styret i Seniorgruppa 

 
 
 
 
 
Kari Fonnes             Beate Heilemann            Torbjørn Aas 
 (sign)                        (sign)                                 (sign) 
 
 

 
Anne-Berit Leganger                       Arild Drolsum 

  (sign)                                                    (sign) 


