
DNT fjellsport Arendal

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 13. JANUAR 2014

Åpning
Årmøtet fant sted i Sør Amfi, Myra Arendal. Møtet startet kl. 1900.
Preben T. Nilsen åpnet møtet og presenterte sakslisten.

1. Valg av møteleder
Preben T. Nilsen ble enstemmig valgt til møteleder.

2. Godkjenning av de stemmeberettigede
18 fremmøtte, hvorav 17 stemmeberetttigede medlemmer.
(Ved første opptelling 16 fremmøtte, hvorav 15 stemmeberetttigede medlemmer, men etter noen 
minutter ankom ytterligere to medlemmer.)

3. Valg av referent og to til å signere protokollen
Følgende ble enstemmig vedtatt:
Referent – Axel Bjelke
Underskriver 1 – Kristian Aas
Underskriver 2 – Rune Landsverk

4. Årsmelding inkl. regnskap for årets arrangementer
Årsmeldingen ble presentert av Axel Bjelke. Vedtatt uten kommentarer.
Regnskapet ble presentert av Preben T. Nilsen. Alle regnskap viste et resultat på 0 kr. Dette er helt i 
samsvar med selvkostprinsippet vi følger på våre turer. Vedtatt uten kommentarer.

5. Innkomne forslag

Sak 5 a.
Forslag om å endre vedtektenes pkt 2 slik at 18 års kravet ikke gjelder for arrangementer uten 
overnatting.

Ny formulering pkt 2:
«Gruppas arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense. 
Ved plassbegrensninger vil medlemmer av Den Norske Turistforening ha fortrinnsrett.
Det kreves ingen kontingent utover vanlig kontingent til DNT/lokale foreninger».

Etter noe diskusjon ble ny formulering vedtatt med 11 av 17 stemmer FOR. Vedtektene blir altså 
endret på dette punktet.

Sak 5 b.
Ingen andre innkommne forslag.
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6. Valg av nytt styre 
Valgkomiteen la fram følgende innstilling til nytt styre: 

Leder 
Axel Bjelke 

Styremedlemmer 
Sanda Lyding (ny) 
Nils Julian Kramer (ny) 
Jostein Aalvik (gjenvalg) 
Kåre Gundersen (gjenvalg) 

Valgkomiteen har bestått av: 
Rune Solhøi 
Urd Berntsen 

Styret la fram følgende forslag til ny valgkomite: 

Valgkomite 
Preben Trondal Nilsen (leder) 
Dagfinn Hjemås (begge nye) 

Leder, styremedlemmer og valgkomite ble alle vedtatt enstemmig av årsmøtet. 
Styret for 2014 vil dermed bestå av 5 medlemmer. Fjorårets styre hadde 6 medlemmer. 

Følgende styremedlemmer stilte ikke til gjenvalg: 
Ame Thorstensen 
Dagfinn Hjemås 
Preben Trondal Nilsen 

Vi har med årets styre fått inn både en kvinne og flere unge medlemmer. Det har vært et uttalt mål å 
øke kvinneandelen og vi kan konstatere at vi med dette har tatt et skritt i riktig retning. 

Forslaget til ny valgkomite kom opprinnelig fra valgkomiteen. Etter vedtektene skal imidlertid 
styret selv fremsette dette forslaget. Styret var enige om at forslaget fra valgkomiteen var bra og 
innstilte derfor til de samme kandidatene. 

Avslutning og medlemsmøte 
- Åfsmøtet ble avvl e 1 øpe av ca. re kvarter. De var noe tskusjon, spørsma!og-jnrrspi Jl-. ---- -

Etter årsmøtet gikk vi over til et medlemsmøte hvor turprograrnmet for 2014 ble presentert. 
Her ble det servert pizza. Til slutt viste Preben frem en lysbildekavalkade fra fjorårets turer. 

14. januar 2014, Axel Bjelke, referent 

____ )1.id_--.;_~ -~~----
Kristian Aas Rune Landsverk 
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