
Referat fra styremøte 3-2015

Tid: Torsdag 12. november 2015, kl. 1830
Sted: AATs lokaler, Langbryggen 21
Innkallingsdato: 07.02.2015
Innkalt: Axel Bjelke, Jostein Aalvik, Nils Julian Krämer
Forfall: Kåre Gundersen, Dag N. Fagermyr (AAT-representant)
Referat dato: 15.11.2015
Referent: J. Aalvik
________________________________________________________________________

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.

Sak 02/15 Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 26. mai 2015.
Referatet ligger tilgjengelig på vår nettside.
Vedtak: Referatet godkjennes uten anmerkninger.

Sak 11/15 Programmet for 2016.
Onsdag 4. november arrangerte vi ”Kick-off” der hensikten var å legge grunnlaget for neste års turprogram. 
Hele 17 personer deltok hvorav 4 fra DNT fjellsport Sør. Etter en runde ”rundt bordet” der de frammøtte la 
fram ideer og tanker om turer som kunne legges inn i programmet fikk vi satt opp et foreløpig forslag til 
turprogram. Dette har vi nå gått igjennom og kommet fram til følgende foreløpige turprogram:

Dato Beskrivelse Ansvarlig
22. – 24. januar Måneskinnstur (fullmåne den 24.) Berg i Valle 

mot Stavskar. Avhengig av vær blir det 
overnatting her eller på Bossbu. 

Sør (John)

19. – 21. febr Skitur fra Bjåen til Haukeliseter Sør (Turid)
4. – 6. mars Toppturhelg Haukeli med Fjellsportgruppa Telemark
11. – 13. mars Skitur Lakkenstova Kvinen (turen avlyst i år) AAT ()
7. – 10. april Roskreppfjorden rundt på ski (mot sola) fra 

Berg i Valle til Brokke.
Sør (Hilde og Unni)

16. (eller 17.) 
april

Via Ferrata, Gautefall og Åmli AAT (Nils)

16. april Toppturer på ski (randonné) pudder, 
utgangspunkt Haukeli evt. Gausta

Telemark

14. – 18. april Haute Route Jotunheimen Telemark
1. mai Tur Allmannavegen Frolands Verk  – Øynaheia 

– Herefoss
AAT (Kristian Aas)

19. – 22. mai Folgefonna på langs Sør (Steinar)
28. – 29. mai Klatrekurs for nybegynnere AAT (Nils)
29. mai – 1. juni
eller?

Dugnadstur Nutevasshytta AAT (Inger Johanne)

4. – 5. juni Sommerskitur i Haukeliområdet Telemark
10. – 12. juni Padletur Arendal – Risør AAT (Preben)
18. eller 19. juni Klatredag for nybegynnere AAT (Nils)
25. – 26. juni Padlekurs for nybegynnere lørdag med padletur

søndag (Risøya).
AAT (Audun)

1. – 7. aug Langtur i området Røros – Sylan – Nedalshytta AAT (Avklare med Kristian Aas
om dette blir en privat eller 
”offisiell” tur)

11. – 14. aug Fottur, Roskreppfjorden med sola (Sør eller AAT, Nils sjekker 
med Einar Skarpeid)
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13. – 14 aug? Sørsva 2016 Klatrefestival, Brokkestøylen, 
Rysstad

CKK/ DNT fjellsport Sør

19. – 21. aug Padletur (lavterskel) for nybegynnere (sted 
avgjøres senere).

AAT (Audun)

27. (28.) aug Via Ferrata Setesdal (kun erfarne deltakere) AAT (Nils)
26. – 28. aug Padletur Søgneskjærgården Sør (Bjørg Kari/Hans Kristian)
1. – 4. sept Tur i Etnefjella (avlyst 2015) Sør (Steinar)
23. – 25. sept Fottur Mjåvasshytta – Hengeltjørnloftet AAT (Nils)
7. – 9. okt Haukeli – Holmavass via Kistenuten Sør (Øyvind og Idar)
21. – 23. okt Fottur Skarsvassbu AAT (Inger Johanne)
13. (20.) nov Ut i det blå AAT (Jostein)

I tillegg planlegger DNT fjellsport Sør et brekurs på Buarbreen nær Odda men i skrivende stund er ikke 
detaljene for dette kurset klare.
Det er noen punkter som må avklares før denne oversikten kan publiseres men vi regner med å ha dette klart 
i løpet av desember.

Sak 12/15 Evaluering av årets aktiviteter
Gruppa er godt fornøyd med årets aktiviteter selv om 3 vinterturer og 2 sommerturer måtte avlyses, delvis 
grunnet sykdom, delvis grunnet dårlig vær. Det viser seg å være vanskelig å få et tilstrekkelig antall deltakere
på vinterturene noe vi håper blir bedre i og med at vi i 2016 vil samarbeide med Sør.
Vi har ikke opplevd noen uønskede hendelser under årets turer og vi håper at risikovurderingen i forkant har 
vært til hjelp.
 
Sak 13/15 Økonomi

For å unngå at turledere/koordinatorer skal slippe å benytte private bankkonti i forbindelse med 
påmeldingsavgifter etc. fikk Fjellsportgruppa i 2014 opprettet en egen konto som bør benyttes til dette. 
Kontoen disponeres av gruppas sekretær og av AAT’s leder Dag Fagermyr.

Sekretær informerte om at ingen inn/utbetalinger blir foretatt uten at beskjed blir gitt av turkoordinator eller 
av AAT’s kontor. Etter at de siste utbetalingene er foretatt står resultatet fra årets turer så godt som i 0,- og 
innestående på konto 2801.37.86188 er kr 542.98.
For å ha en ”buffer” på konto fikk gruppa i styremøte 13. november 2014 lovnad om a få overført et beløp på
5.000,- fra AAT men dette har ennå ikke skjedd.

Det ble diskutert om vi på lik linje med DNT fjellsport Sør skulle innføre en deltakeravgift på kr 200,- for 
overnattingsturer men det var ikke stemning for dette.

Sak 14/15 Revisjon av internt aktivitetssystem

Da AAT’s interne rutiner er under revisjon ønsker vi å se denne før en eventuell revisjon av vårt eget system, 
men vi må undersøke når denne revisjonen ventes å være klar.
Vi ønsker å videreføre aktivitetsrapportene da disse gir et godt grunnlag nå årsmeldingen skal skrives.

Risikovurderingen – hva ønsker vi skal risikovurderes?
Alle overnattingsturer og krevende dagsturer/turer der deltakerne kan bli utsatt for fare, typisk her er klatre- 
og kajakkturer krever risikovurdering. Vi ønsker at også dette koordineres med AAT og Axel tar kontakt med
Dag slik at vi kan få en mer helhetlig politikk på dette.

Sak 15/15 Årsmøte
Dato for årsmøte ble fastsatt til tirsdag 12. januar i samme lokaler som forrige gang (”Bøtte” i Arendal 
Idrettspark), Jostein bestiller rom fra kl 18.00 (dette ble gjort 15. november).
Styret vil kontakte Valgkomiteen og Axel hadde et par forslag til nye styremedlemmer som skal erstatte 
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Sandra Lyding og Kirill Zlobin som av forskjellige årsaker valgte å tre ut av styret i denne perioden.

Styret ønsker å gjøre følgende endring i turreglementet og innføre litt fleksibilitet mht. 18-års aldersgrense på
gruppas turer. Vi bør ta med at vi tillater deltakere under 18 år forutsatt at disse deltar ”sammen med 
foresatte”.

Foreslått program som følger:

- Årskavalkade: 5-15 min.
- Årsmøte (<60 min. uten forslag og diskusjoner)
- Beinstrekk med enkel servering: 15-20 min.
- Årets program, en kort presentasjon: 45 min. +/-
- Eventuelt foredrag eller lignende: 30-45 min.
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