
 

 

Referat fra årsmøtet 2018 

 

Dato: 18. april 2018 

Sted: Klostersalen, Stavanger turistforenings lokaler i Kannik 

Til stede: 10 fremmøtte 

 

Sakliste:  

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og saksliste 

Årsmøteinnkallingen ble publisert på Facebook og STFs nettsider. 

Godkjent med følgende kommentarer:  

Burde innkallingen vært bedre annonsert? Vi bør bli bedre på timing ved annonsering på 

Facebook, og publisere invitasjon og innkalling flere ganger til neste årsmøte. Invitasjon bør 

også sendes ut på e-post.  

2. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen og et tellekorps 

Julie Jonstrup valgt som ordstyrer.  

John Petter R. Nordbø valgt som referent. 

Ana Maria Sarmiento og Søren Drivsholm valgt til å underskrive protokoll. 

Ana Maria Sarmiento og Søren Drivsholm valgt som tellekorps. 

3. Godkjenning av styrets årsmelding fra forrige år 

Årsmeldingen ble presentert av styreleder Morten Stegarud. Godkjent.  

Kommentarer:  

Programslippet er blitt en suksess. Kan utvikles enda mer? 

STFF har hatt et stort fokus på kurs i 2017. Flere kurs kan med fordel avholdes i Rogaland, siden 

Haukeliseter også har nedslagsfelt på Østlandet, og slik sett kan «stjele» kursplasser fra vår 

region. 

4. Godkjenning av styrets strategiplan for kommende år  

Styreleder Stegarud la frem følgende forslag til nytt punkt 2:  

1. Styret skal aktivt oppfordre medlemmer til å bli turledere og instruktører. Styret skal også fokusere på 

videreutdanning og faglig oppdatering av eksisterende turledere og instruktører. Disse skal være kvalifisert etter 

gjeldende kompetansematriser utarbeidet av STFF lokalt og DNT Fjellsport sentralt. Det skal rettes et overordnet 

fokus der det foreligger nye, aktivitetsspesifikke krav, som ved toppturer på ski.  



2. STFF skal jevnlig tilby turledere relevante førstehjelpskurs.  

3. Styret skal, med den kompetansen fjellsportgruppa innehar, jobbe for at STFF blir inkludert i relevante styrer, råd 

og utvalg i STF.  

4. Styret skal generelt jobbe for at turer og kurs blir gjennomført på en trygg og sikker måte i tråd med DNTs og 

Norsk Fjellsportforums standarder. STFF skal spesielt ta et samfunnsansvar ved å videreformidle kunnskap om 

snøskred og ha økt fokus på sikkerhet og opplæring i skredfarlig terreng. Det skal tilbys NF-godkjent grunnkurs skred, 

både alpint og nordisk, for å dekke etterspørselen i vår region. STFF bør på sikt tilby videregående skredkurs, jf. NF 

kursmal 2018/19. 

Forslaget ble godkjent.  

Kommentarer:  

Diskusjon rundt kompetansematriser. Er aktivitetsspesifikke krav godt nok spesifisert skriftlig? 

Kompetansematriser bør også utvikles lokalt, ikke bare nasjonalt.  

Styreleder Stegarud etterlyste et større engasjement rundt STFF fra STF-styret.  

5. Presentasjon av utstyrsinnkjøp i foregående år  

Det ble ikke kjøpt inn utstyr i 2017. Erling Bjørstads stiftelse har bevilget 20.000 kroner til kjøp 

av breutstyr. Pengene skal brukes i 2018.  

6. Valg  

Valgkomiteen har bestått av Njord Solberg og Christian Skollevold. Solberg presenterte 

komiteens arbeid. Det var tre plasser på valg, og valgkomiteen innstilte tre kandidater til disse 

plassene. Innstillingen ble vedtatt med akklamasjon.  

Disse ble valgt inn i styret for to år: Julie Jonstrup, Kjersti Stangeland og Lena Frøyland. 

Disse fortsetter i ett år: Tom Stian Høiland, Gaute Njå og Christian Skollevold.  

Disse går ut av styret: Morten Stegarud 

Julie Jonstrup ble valgt til styreleder med akklamasjon. 

Valg av representant til valgkomiteen:  

Njord Solberg varslet at han ikke ønsket å stille til gjenvalg. Det har ikke vært mulig å finne en ny 

kandidat til valgkomiteen. Styret får oppgaven med å finne et nytt medlem av komiteen.  

7. Eventuelt 

Morten Stegarud informerte om lokalt arbeid med kompetansematriser.  

Njord Solberg ønsket at styret foreslår to til tre turer i neste års turprogram i forkant av 

planleggingsmøtet med turlederne. På den måten kan styret sikre at turer som er viktige for 

fjellsportgruppas strategi blir arrangert.  

John Petter R. Nordbø 

Stavanger 19. april 2018 

 

Ana Maria Sarmiento        Søren Drivsholm 



 


