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STYRETS ÅRSBERETNING 2020
Foreningens virksomhet
Sandefjord Turistforenings styre har arbeidet målrettet for å oppfylle Turistforeningens målsettinger:
Å tilrettelegge for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv for barn, unge, voksne, seniorer og mennesker med funksjonsnedsettelse. Foreningen er tilsluttet medlem av Den Norske Turistforening
(DNT), DNT Vestfold, FNF Vestfold og andelseier i Økonomiringen AS.
Styret har i perioden avholdt tolv styremøter og behandlet ca. seksti styresaker. Et arbeidsutvalg bestående av daglig leder, kasserer, nestleder og styreleder har regelmessige arbeidsmøter hvor ulike
driftsoppgaver, regnskap, økonomi og forberedelser til styremøter har vært behandlet. Styret har vært
representert i DNT Vestfold og DNT Telemark samling og på DNT og DNTungs landsmøter.
Styrets arbeidsoppgaver i arbeidsåret 2020:
Gjennomgang og oppdatering av foreningens strategiplan 2019 – 2023.
Aktivitetsprogram 2020 for alle foreningens turgrupper. Aktiviteten ble opprettholdt innenfor
DNT`s til enhver tid gjeldende smittevern protokoll og i overensstemmelse med kommuneoverlegen.
Økonomioppfølging og utvikling av avdelings- og prosjektregnskap.
Behandling av prosjektplaner, -etablering, -status med rapportering og -oppfølging.
Styret har fulgt opp alle aktiviteter i henhold til vår interne HMS plan. Avvik og hendelser har
blitt registrert. Plan for eventuell nedlukking er iverksatt av Slirabu, grunnet mangel av brannmembran mellom garasje og overnattingsdel. Avviket utbedres 2021. Styret er ikke kjent med
hendelser av mindre eller alvorlig karakter i 2020.
Styret har for øvrig arbeidet med disse sakene:
Svinessaga Friluftssenter
o Ferdigstillelse av sanitærbygg og garasjeanlegg.
o Aktivitetspark er etablert og videreutviklingen av Friluftssenteret i henhold til plan for området. Tilrettelegging og universell utforming ble tatt inn i anleggsplanene.
o Plan for bygging av gapahuk.
o Innredning av hallen til forsamlingslokale.
Slirabu er tilpasset for kiosksalg med etablering av utvendig terrasse og sittegrupper.
Prosjekt Heiavannet rundt er fullført med gangstier, klopper og gangbruer. Dette er utført med
stor dugnadsinnsats. Gjenstående arbeid blir fullført 2021.
Røverstien Vaggestad til Hagnes ble etablert. Trollbrua over Trollsåselva og Røverbrua over
Storelv ble bygget på dugnad og her ble det nedlagt ca. 4 000 dugnadstimer. Oppgradering av
turstiene, ca 15 km med skilting ved fylkesvei, klopping, stiskilting med kart ble montert. Tilpasninger og videreutvikling fortsetter i 2021.
Kart over Røverstien og hele Goksjø ble laget. Kartet er festet på skilt montert langs turstien.
Et forprosjekt for Sandefjord kommune med Kyststi fra sentrum til Hemskilen ble startet opp.
Prosjektet fortsetter i 2021.
Skilting av kyststiene på Øst- og Vesterøya prosjektet ble etablert. Det praktiske arbeidet ble
planlagt og gjennomføringen starter opp våren 2021.
I samarbeid med Sandefjord kommunen er det planlagt bygging av en ny gapahuk på friluftsområdet på Grubesand 2021.
Styret besluttet å opprette lokale turlag. Stokke Turlag som turlag under Sandefjord Turistforening, etableres 2021.
Et turkart som dekker hele Sandefjord kommune er besluttet.
Evaluering av vedtektene og forslag til endringer ble behandlet av styret. Endringsforslaget blir
lagt fram for årsmøte 2021.
Mål for foreningens prosjekter er at prosjektene skal være fullfinansiert.
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Pågående prosjekter og finansiering:
Turstier til sammen kr 800 000
o Skilting av kyststien Øst- og Vesterøya kr 300 000 og Røverstien kr 500 000 innvilget tilsagn om spillemidler.
Svinessaga Friluftssenter prosjektbeløp kr 1 805 000.
o Hvorav: kr 300 000 i spillemidler innvilget som tilsagn. Kr 100 000 ble utbetalt fra TH Stiftelsen.
o Kr 50 000 til robåter hos Sparebankstiftelsen DNB er innvilget.
o Kr 600 000 til aktivitetspark utbetalt fra Sparebankstiftelsen DNB
o Ny søknad kr 765 000 ble sendt TH Stiftelsen.
Vestfold og Telemark fylkeskommune kr 275 000
o Søknad støtte til sommeråpent Svinessaga Frilufts senter kr 115 000 og Opptur kr 60 000
o Støtter til aktiviteter for Friluftsliv Tilpasset Utviklingshemmende FTU i Vestfold kr
100 000 ble innvilget.
BUFDIR (Barne- ungdom og familiedepartementet) kr 200 000 til FTU ble gitt tilsagn kr
200 000
Styret har vært representert ved styrets nestleder Hilde Haugen i DNT Vestfolds styre. Naturvernkontakten Erik Bryn Tvedt sitter som styremedlem i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Vestfold. Styrelederen Ragnar Standal har sittet i styringsgruppa for Handlingsplan for kystfriluftsliv i DNT en plan som
ble vedtatt og iverksatt på landsmøte.
Eline Byre, sitter i landsstyre for DNTung.

Medlemsutvikling

I Sandefjord kommune er det bosatt 3 500 DNT medlemmer. Dette utgjør 5,5 % av befolkningen mot
DNTs nasjonal målsetting 7,5 % medlemmer hvilket utgjør 4 800 potensielle medlemmer.
Med våre 2 744 medlemmer viser dette at Sandefjord Turistforening har et stort potensiale for medlemsvekst.

Medlemssammensetning

*Familiemedlemsskap er splittet på familie hovedmedlem, barn og skoleungdom.

Aktivitets-statistikk 2020
Turer

Antall arrangement

Antall deltagere
250

Turledelse

Antall turledere

4038
Antall timer

72
Felt arbeid sti / hytter

Antall deltagere

3707
Antall timer

331
Komite- og arbeidsmøter

Antall deltagere

6110
Antall timer

285
Hytter

Antall besøk

Antall overnattingsdøgn
2020
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Organisasjonen og arbeidsmiljøet
Kirsten Elise Hegge er ansatt som daglig leder i 100 % stilling. Tina Huseby Nilsen er ansatt som renholder på timebasis. Thore Borg er ansatt på engasjement som prosjektleder for DNT Tilrettelagt.
DNT Tilrettelagt er et stort engasjement som skiller seg ut fra foreningen øvrige aktiviteter. Prosjektet basert på tilskuddsmidler drives av en tilsatt prosjektleder.
Stillingen dekker et engasjement for Sandefjord kommune som utgjør ca. 1/3 stilling. Det øvrige engasjementet basert på tilskuddsmidler fra bla BUFDIR og Vestfold fylkeskommune og retter seg mot et
tilbud til FTU i Vestfold.
Etablerte avtaler med Sandefjord kommune danner grunnlag for aktiviteter tilpasset funksjonsnedsatte, rus og psykiatri samt demente.
Med støtte fra BUFDIR og Vestfold Fylkeskommune har foreningen arrangert lokale aktiviteter tilpasset
utviklingshemmede for foreningene som danner DNT Vestfold, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Larvik
og Sandefjord.
Øvrige prosjektansatte er tilsatt på timebasis for turtilbudene På glemte stier, Aktiv i 100 og ved Friluftsskolene.
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Bygget Matrosgata 6, har gjennomgått en omfattende renovering. Det skulle vise seg å være total mangel av isolasjon i utvendige vegger. I tillegg var huset
feil lektet slik at all kledning måtte tas ned. Tetting av innvendig knevegg ble utført. Innvendige tak i
butikk- kontorlokalet ble lag ny himling utenpå gammel himling. Manglene ble avdekket i 2020. Oppdraget er utført av Tømrer Torolf Stenersen AS. Kostanden er dekket av huseier KLP

Redegjørelse for regnskapet 2020
Foreningen har i 2020 hatt ekstern regnskapsfører i DNT Økonomiring SA. Det har gitt foreningen en
helt ny plattform egnet til å holde god kontroll og regnskap med våre avdelinger og ikke minst de store
prosjektene. Regnskapet føres i økonomisystemet PowerOffice som er svært godt tilpasser vår virksomhet. En omfattende og tidkrevende innsats er nedlagt for å tilpasse foreningens virksomheter og
prosjekter til et fremtidsrettet og god økonomistyringsverktøy.
Driftsinntektene økte til kr 4 536 649 hvorav kr 1 738 385 gjelder investeringer i anlegg. Kontingentinntekten kr 988 642 er en liten nedgang på tross av flere medlemmer, men da medlemskategorier
med en litt lavere kontingent.
Driftskostnadene kr 4 020 456 hvorav utgifter til nybygg og ruter / broer utgjorde kr 1 738 386. Driftsregnskapet ble gjort opp med et driftsoverskudd kr 562 555 som overføres til fri egenkapital.
Resultatet er kr 512 556 høyere enn budsjettert overskudd kr 50 000 som skyldes økning i mottatt
tilskudd og gaver i forbindelse pågående prosjekter.
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Et utsnitt av avdelings regnskap 2020
Inntekt

Utgifter

Resultat

Resultat
Budsjett 2021

1097

0

1097

1733

568

1048

-480

-1181

11 Butikk og Tursenter

60

23

37

30

12 Kurs og opplæring

0

11

-11

-120

34

36

-2

-29

6

20

-14

-21

70 Senior

89

52

37

-8

50 Fjellsport

59

66

-7

-18

80 Heisetra og Slirabu

67

202

-135

-150

90 Svinessaga Friluftssenter

18

120

-102

-150

1998

1578

420

86

761
794
984

612
845
986

149
-51
-2

30
70
-417

4537

4021

Avdeling
75 Hovedlaget – Medlemskontingent
10 Administrasjon

30 Barnas Turlag
40 DNT ung

Drift
60 DNT tilrettelagt
90 Svinessaga
20 Sti og løyper

Totalt resultat

516

-231

Utsiktene for 2021
Planverket for Sandefjord Turistforening er nedfelt i Veivalgs-dokumentet 2019 – 2023. Oppgavene
følger års-hjulet. Også for 2021 legger foreningen opp til stor aktivitet på våre kjerneområder.
Vi registrerer svært gode tilbakemeldinger på både turtilbudene, tilrettelegging på stiene, løypene og
anleggene. Antall medlemmer er stabilt med en positiv vekst som også fortsetter inn i 2021.

Aktivitetene
Arrangements-tilbudet opprettholdes og utvikles. Pandemien gir usikkerhet ved utleie av hytter,
større og mindre arrangement noe som trolig ikke normaliseres før over sommeren 2021. Tilpasninger i turtilbudet som oppfordrer og stimulerer til at egen tur, blir viktig.

Hytter og gapahuker
Anleggsaktivitet vil pågå for fult. Store oppgaver med tilrettelegging av stier, rasteplasser gir nye turmål. Tilretteleggingen ved Heisetra, Svinessaga Friluftssenter og nye gapahuker visert en stor tilstrømming fra allmennheten. Det er ønske om og planer for å åpne for kiosk salg og sommer åpent
på Svinessaga tilrettelagt for barn og unge. Heisetra / Slirabu vil åpne for kiosk salg så snart forholdene ligger til rette for dette.

Stier og løyper
I vinter ble det kjørt løyper både på Goksjø og på Heia. På Goksjø ble det også kjørt opp skøytetrase.
Disse tilbudene fikk stor oppslutning og vi er godt utstyrt til å fortsette dette tilbudet.
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Stiene i Kodal er re-merket og godt vedlikeholdt. Prosjekt for re-skilting av kyststiene på Øst- og Vesterøya er planlagt og skal gjennomføres i 2021. Kyststien fra Tønsberg til Melsomvik trenger vedlikehold det samme gjøre de bynære turene. Kyststien fra sentrum til Hem er underplanlegging det samme
er stien fra Bogen til Østerøya.
Røverstien fra Vaggestad til Hagnes er ferdig merket og turkart over Goksjø laget. Her gjenstår noe
skilting, rydding og anleggelse av rasteplasser.
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Regnskap
Årsregnskap 2020
Sandefjord Turistforening
Organisasjonsnr. 982280605

Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
Tilskudd og gaver
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Andre driftsutgifter
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Finanskostnader
Annen finanskostnad
NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer fri egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
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Noter

2 020

2 019

988 642
2 059 033
1 488 974
4 536 649

1 008 657
409 787
1 436 278
2 854 722

336 160
1 033 884
131 922
2 518 490
4 020 456
516 193

146 623
1 009 246
162 124
1 449 248
2 767 240
87 482

50 469

41 813

4 106
46 362
562 556

41 813
129 296

562 556
562 556

129 296
129 296

l

l
2;7
3

4
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Balanse
Sandefjord Turistforening
per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år
31.12.2020

31.12.2019

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
Sum Varige driftsmidler
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Varer
Sum Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler
Sum Eiendeler

1 184 684
198 282
1 382 967
1 382 967

2 171 499
247 853
2 419 352
2 419 352

90 353
90 353

83 363
83 363

1 551 571
106 574
1 658 145

88 546

4 146 064
4 146 064
5 894 562
7 277 529

4 033 105
4 033 105
4 205 015
6 624 366

2 523 469
2 523 469

2 523 469
2 523 469

2 837 030
562 556
3 399 586
5 923 055

2 837 030

491 615
2 717
860 142
1 354 474
1 354 474
7 277 529

184 024
41 546
1 038 298
1 263 867
1 263 867
6 624 366

88 546

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udisponert overskudd/underskudd 2020
Sum Opptjent egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld
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Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk og regnskapet anses å
vise et rettvisende bilde av virksomheten.

Salgsinntekter
inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, og presenteres netto etter fradrag av
merverdiavgift, returer og rabatt er. Tilsagn og gaver til prosjekter inntektsføres etter bekreftet
tilsagn fra giver.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet
varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler.

Anskaffelseskost
Eiendeler omfatter kjøpesum med tillegg av kjøpsutgifter som offentlige avgifter.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler avskrives lineært til restverdi over driftsmidlets forventede levetid. Vedlikehold utgiftsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

Varelager
Varelager er vurdert til anskaffelseskost.

Pensjoner
Foreningen har etablert pensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Årlig innbetaling til ordningen anses som den årlige pensjonskostnad.
Foreningen har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt.

Note 2
Lønnskostnader
Foreningen har ansatt daglig leder i 100 % stilling
En ansatt medarbeider for DNT tilrettelagt. Stillingsbrøk avhengig av prosjektinntekter og
oppgaver
En ansatt på timebasis til renhold i Matrosgata.
Lønn til enkelte frivillige for turledelse i DNT tilrettelagt, Aktiv i 100 og Friluftsskolen

Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

Sum

2020
852
120
42
21
1035

2019
868

123
10
7,9
1009

Note 3
Avskrivninger
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler avskrives lineært til restverdi over driftsmidlets
forventede levetid. Vedlikehold utgiftsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

Note 4
Årsresultat
Årsresultatet føres mot den frie egenkapitalkontoen
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Note 5
Lån og sikkerhetsstillelse daglig leder
Foreningen har ikke stillet lån eller garantier for daglig leder.

Note 6
Bundet egenkapital består av Hyttefondkontoen tillagt årets rente på kontoen.

Note 7
Arbeidsmiljø
Kontorlokalene i Matrosgata ligger i et hus fra 1668. Huseier har i året foretatt utbedringer av isolasjonen i vegger og gulv. Det fysiske arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.

Note 8
Foreningen er andelshaver regulert i en standard medlemsavtale med Den Norske Turistforening, sammen med de øvrige 56 medlemsforeningene
Foreningen er andelshaver i DNT ØkonomiRing som fører regnskapet for foreningen.
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Revisjonsberetning
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Forslag til årsmøte
Sak 1
Vedtekter for Sandefjord Turistforening
Vedtatt på generalforsamling 15. desember 1932, endring på årsmøtet 22.3.2017, 13. mars 2019 og
19. mai 2021.

§ 1.

Formål

Sandefjord Turistforening har som formål å legge til rette for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv for alle aldersgrupper og funksjonsbehov i Sandefjord.
Foreningens oppgaver skal være:
Rydding og merking av løyper og tiltak for framkommelighet i løypene
Arrangere turer og aktiviteter
Utgi kart medlemsblad og annet materiell som kan øke interessen for natur og friluftsliv
Drive tursenter for salg av kart og enkle tureffekter
Eie og drive hytter og aktivitetssentre innenfor formålet
Drive et aktivt informasjonsarbeid gjennom relevante kanaler
Legge til rette for at alle aldersgrupper gis mulighet til å oppleve natur og friluftsliv
Arbeide for sikring og vern av natur og friluftsområder i Sandefjord og omegn
Samarbeide med andre natur, frilufts- og miljøorganisasjoner.
Foreningen skal være tilsluttet Den Norske Turistforening.

§ 2.

Medlemmer

Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent etter følgende kategorier:

Hovedmedlem
Student / ungdom (19-26 år)
Skoleungdom (13-18 år)
Honnørmedlem
Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem
Barnas Turlag (0-12 år)
Livsvarig medlem
Familiemedlemskap
Kontingenten skal svare til DNTs satser. DNT står for innkreving av medlemskontingenten.

§ 3.

Æresbevisninger

Personer som har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret tildeles foreningens hedersmerke.
Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan av styret foreslås utnevnt til æresmedlem.
Forslag om æresmedlemmer forelegges årsmøtet til avgjørelse.
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§ 4.

Årsmøte

Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned med minst tre fire ukers varsel ved annonse i
lokal presse og gjennom andre relevante informasjonskanaler. Innkomne forslag til årsmøtet skal
sendes styret tre uker før kjent dato for årsmøtet og styrebehandles to uker før.
På årsmøtet behandles:

Oppnevnelse av møteleder, og gjennomgang av årsmøtets forretningsorden, som
fremgangsmåte for stemmegiving, og avgjørelse av valg ved alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet vil møteleder ha dobbeltstemme.
Årsberetning
Revidert regnskap. Regnskapet følger kalenderåret
Valg av styre
▪ styreleder
▪ nestleder
▪ kasserer
▪ økonomiansvarlig
▪ sekretær
▪ 3 styremedlemmer, hvorav en av dem er fra DnT Ung. Hyttesjef og løypesjef bør
være blant de 3 styremedlemmene.
▪ 3 varamedlemmer, i prioritert rekkefølge
Styrets leder velges for 2 år (mot 1 år tidligere) de øvrige styremedlemmene for to år slik at tre styremedlemmer trer ut hvert år. Første gang ved loddtrekning. Varamedlemmene velges for ett år.
Styret har syv faste medlemmer og tre varamedlemmer. De største komitèene skal være representert i styret. I tillegg skal det være en representant i styret som har ansvar for eiendom. Styrets leder
velges for to år. Det tilstrebes også at de øvrige styremedlemmene velges for to år med en forskyvning i valgtidspunkt slik at tre styremedlemmer trer ut hvert år. Varamedlemmene velges for ett år.

Valg av revisorer
▪ to revisorer velges for ett år
Valg av valgkomite
▪ 3 medlemmer
Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år slik at ett medlem trer ut hvert år. Første gang velges
leder for ett år, nestleder for to år, og det tredje medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom
treårs perioder.
Valgkomiteens innstilling skal foreligge fire to uker før kjent dato for årsmøtet. Valgkomitèen tar kontakt med de største komitèene for å få forslag til styrerepresentanter.

Valg av forskjellig utvalg/komiteer etter styrets forslag.
Innkomne forslag skal være skriftlig og styret i hende senest fire uker før årsmøtet
Styret presenterer utvalg/komiteer og sørger for at dette gjøres kjent for alle medlemmer gjennom hjemmeside og andre relevante kanaler.
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Saker og forslag til behandling fra medlemmene. Sakene må være innenfor Foreningens formål, må foreligge skriftlig og være innkommet til styret senest tre uker før
kjent dato for årsmøtet.
Fastsettelse av driftsbudsjett for neste år etter forslag fra styret.
Styrets forslag til driftsbudsjett for kalenderåret når årsmøtet holdes.
Det kan innkalles til Ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel ved styrebeslutning
eller hvis minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det.
Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning. Alle valg avgjøres med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.
Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år i medlemsåret har stemmerett og kan
velges til tillitsverv.

§ 5.

Styrets oppgaver

Foreningen ledes og foreningens midler forvaltes av styret i henhold til foreningens vedtekter og årsmøtevedtak. Midler avsatt på spesielle fond og avkastningen av disse kan kun disponeres etter årsmøte vedtak eller vedtak i ekstraordinær generalforsamling.
Styret kan oppnevne nødvendige komiteer utover de som er valgt på årsmøtet.
Ett av hovedstyrets medlemmer skal være medlem i Ungdoms- og Fjellsportsgruppas styre. Dersom
hyttesjefen ikke er valgt inn i styret, skal nestleder være medlem i hyttekomiteen. Dersom løypesjefen ikke er valgt inn i styret, skal ett av styre- medlemmene være medlem i løypekomiteen. Styret
fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Styremøter holdes når foreningens leder, et av styremedlemmene eller en utvalgsleder krever det. Til styremøtene innkalles også
varamedlemmene. Disse har tale- og forslagsrett på styremøtene.
Foreningens leder har den daglige ledelse av foreningen og leder styrets forhandlinger og møter.
Sekretæren fører protokoll over alle styremøtene, medlemsmøter og årsmøte og skal i samråd med
styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvaret for foreningens arkiv.
Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på forsvarlig
måte.

Lede foreningens ordinære drift og forvalte foreningens eiendeler og midler i henhold til vedtekter, instruks vedtatt av styret og årsmøtevedtak.
Fondsmidler bundet av tidligere årsmøtevedtak kan først disponeres etter nytt vedtak ved alminnelig flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Styremøter avholdes regelmessig etter oppsatt møteplan. Varamedlemmer innkalles
til alle styremøter og har tale- og forslagsrett. Styreleder leder møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Saker avgjøres ved alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ekstraordinært styremøte
kan sammenkalles når minst 2 av styremedlemmene krever det.
Styreleder leder foreningens møter og forhandlinger.
Sekretær fører protokoll over styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
Økonomiansvarlig er ansvarlig for at regnskap føres i henhold til lovverk og god forretningspraksis, og for at foreningens midler er sikret forsvarlig.
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§ 6.

Administrasjon

Administrasjonen ledes av en daglig leder. Den daglige leder har møte-, forslags- og talerett på styremøter. Styret utarbeider instruks for daglig leder.

§ 7.

Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3
flertall. Forslag til vedtektsendring må være innkommet skriftlig til styret minst fire tre uker før kjent
dato for årsmøte.

§ 8.

Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall. Forslag om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmene minst to tre uker før årsmøte holdes.
Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.
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Budsjett
Budsjett 2021

Sandefjord Turistforening

Organisasjonsnr. 982280605

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Medlemsinntekter
Tilskudd og gaver
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Andre driftsutgifter
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Finanskostnader
Annen finanskostnad
NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT
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Budsjett
2021
1 000 000
1 422 753
1 657 403
4 080 157

Regnskap
2 020
988 642
2 059 033
1 488 974
4 536 649

316 243
1 132 277
224 571
2 353 290
4 026 381
53 776

316 160
1 033 884
131 922
2 518 490
4 020 456
516 194

35 000

50 469

35 000
88 776

4 106
46 362
562 556
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Valg
VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE OG REVISORER
TIL ÅRSMØTET 2021
STYRET
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Hilde Bostrøm
Morten Riise
Bent Nygaard
Hilde Haugen
Monika Nordkvelle Borg
Gunnar Hem
Frøya Gislo Fensgård
Tore Blaschek
Anne Lise Andreassen
Anette Gjessing

Velges for 1 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

På valg i 2022
På valg i 2023
På valg i 2022
På valg i 2023
På valg i 2023
På valg i 2023
På valg i 2023
På valg i 2022
På valg i 2022
På valg i 2022

Bernt Ausland
Bjørn Erik Martinsen

Velges for 1 år
Velges for 1 år

På valg i 2022
På valg i 2022

Revisorer:
Revisor
Revisor

På vegne av valgkomiteen 2020/2021:

_____________
Tore Blaschek

_____________
Erik Bryn Tvedt

_____________
Marion Nygaard

Valgkomite 2021-2022
1. Erik Bryn Tvedt
2. Marion Nygaard
3. Ragnar Standal

Valgt for 3 år i 2019
Valgt for 3 år i 2020
Velges i 2021
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20

Årsrapporter fra komiteene
Seniorgruppa

Seniorgruppa startet første tur 29/4 med en enkel
tur til Mokollen, Midtåsen og Mølleråsen.
Det møtte opp åtte personer, og de ble fordelt i to
grupper med hver sin turleder. Det var da kun
tillatt med fem personer i hver gruppe. Vi
benyttet bynære turer i den første perioden. Fra
27/5 begynte vi å følge oppsatt program for året.
Turene har gått for det meste i Sandefjord, men vi
har også hatt noen turer i Larvik. Vi er heldige
som får god hjelp til å finne turer i Larvik.
Antall deltagere har variert fra åtte til trettisyv personer.
Årets høsttur var lagt til Rauland høyfjellshotell, med ankomst søndag 6/9. De fleste hadde
bare så vidt fått rom før hotellets brannalarm ble utløst og vi måtte ut av hotellet. Det viste seg
å være brann i en tørketrommel i kjelleren på hotellet. Vi fikk se mange utrykningskjøretøyer
etter hvert.
På grunn av røyk i korridorene bestemte kommunelegen at hotellet skulle stenges, og vi fikk
hjelp av Røde Kors til å pakke og komme oss ut av hotellet. Det var ikke mulig å få plass til
alle noe annet sted i nærheten så vi måtte avlyse turen. De fleste begynte å kjøre hjem. Flere
av de som kjørte hjem til Sandefjord, var hjemme mellom kl 01:00 og 02:00 på natten. Vi ble
tilbudt overnatting på Vierli, og noen benyttet seg av det tilbudet. Noen fant seg
overnattingsplasser andre steder.
Etter hjemkomst hadde turlederne møte med styreleder og daglig leder. Det ble bestemt å
holde et informasjonsmøte på Kurbadet for alle deltagerne. Møtet ble gjennomført torsdag
10/9.
Resten av turene på høsten ble gjennomført uten mer dramatikk.
På grunn av pandemien ble det ikke avholdt høstmøte for seniorene.

for seniorgruppa
Gunnar Hem
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Rapport fra Hyttekomiteen 2020
Året 2020 har bydd på mange utfordringer. Da tenker jeg på alt rundt
covid -19 og alle de retningslinjene som har kommet i forbindelse
med det. Vaffelsalget måtte stenges ned. For å prøve å kompensere
litt for tap av vaffelsalg så har Heisetra blitt leid ut i sin helhet. Det
har også ført til en del rutiner i forhold til renhold og utstyr til dette,
ekstra kostnader. Prisen på utleie ble også redusert for å kunne trekke
mer folk. Vi hadde ønsket oss mer utleie, men folk er skeptiske med
tanke på hva alt det med covid -19 har fører med seg.
Hyttekomiteen har som tidligere år, jobbet jevnt og «trutt», tilsyn er
utført, forefallende arbeid som snømåking, rydding av kvist og kvast,
gressklipping, skifte og vask av sengetøy, på begge hyttene. På hemsen er det laget en løsning med at sengene blir hektet opp, dette for å gjøre renhold enklere.
Prosjektet «Heivannet rundt» er den jobben det er blitt jobbet mest med dette året, en stor jobb
med å bære alle materialene ut i terrenget, legge av gangveier, bygge bruer og tilrettelegge av
stien rundt vannet, en stor jobb og mange arbeidstimer er lagt ned i det prosjektet som er spillemiddelfinansiert. Stien vil bli sluttført sommeren 2021. Her må det rettes en stor takk til
gutta i hyttekomiteen, de er enestående, hver og en.
Slirabu er også blitt oppgradert. Her er det bygget en fin terrasse med flotte sittebenker og utepeis. Hyttekomiteen
hadde også tenkt å få til vaffelsalg fra Slirabu, men har
valgt å avvente dette i samråd med styret grunne stor
smitte-økning av korona. Gangstien ned til Slirabu er også
oppgradert med en fin grusgang. Hovedstrømledningen inn
til Slirabu er byttet, dette på grunn av brudd i den gamle
ledningen, som en konsekvens av veldig grunn ledning.
Året 2020 har vært et museår, hyttekomiteen har hatt en del ekstra tilsyn for å sjekke og
tømme musefeller, det er blitt masse mus i fellene.
Fra publikum er det mye ros å få, de som benytter seg av området, koser seg ved bålpanner og
med turer i området.
HMS
Hyttekomiteen har jevnlig tilsyn på både Heisetra og Slirabu. Branntilsyn en gang i måneden,
ekstra tilsyn ved varsling på branntavle.

Dronebilde av den nye brua over Bølevannselva /Heiabekken

Hyttekomiteen består av Monica Borg, Morten Granerød. Jens Heian, Roger og Espen Nilsen,
Vidar Hårstad og Bjørnar Trollsås.
På vegne av hyttekomiteen, Monica Borg
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Løypegruppa i Kodal 2020
Gruppa består for tiden av fjorten medlemmer. Alle har ansvar for hver sin rode. Gruppens
medlemmer er svært pliktoppfyllende. Stiene i Kodal er godt ryddet og vedlikeholdt.
Skisesongen 2020 var svært skuffende. Det var ikke snøforhold mer enn to uker. Dette var i begynnelsen av mars. Det
ble ikke kjørt løyper mer enn en gang. Eneste fordel med det,
var at vi sparte bensinutgifter på snøscooteren.
Vi hadde en samling rundt bålpanna tidlig i våres, for utveksling av meninger og synspunkter. Det var en trivelig og matnyttig samling. Det fremkom på samlingen et stort ønske om å
arrangere, et motorsagkurs da det i foreningens HMS-protokoll er nedskrevet regel om at
ingen har anledning til å bruke motorsag uten å ha godkjent kurs eller utdanning.
Vi hadde også en felles dugnad i høst på stien fra Heisetra og bort til Langevannsveien. Det
var primært for å klargjøre for skisesongen.
Det har vært et ønske fra løypekjørerne å få fjernet en del store steiner i stien, fra
Svartåaveien og bort til Langevannsveien. Sporkallen slår ofte borti. Dette ble fanget opp av
Ruben, som jobber hos Strandmann anleggsgartnerfirma. Han stilte opp med gravemaskin
en lørdag i oktober, på dugnad. Foreningen hadde ikke utlegg på dette. Vi takker så mye. Det
ble selvsagt søkt om godkjennelse hos Fritzøe Skoger. De var velvillige til prosjektet.

for løypegruppa:
Kjartan Tveten Nielsen
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Barnas Turlag (0-12 år)
Turprogrammet til Barnas Turlag var i utgangspunktet med mye moro og
innholdsrikt opplegg.
Grunnet covid-19 og smittevernregler måtte mange av turene utgå. Det
ble gjennomført to av aktivitetene som i utgangspunktet skulle være ett
arrangement/tur hver måned.
«Kom deg ut dagene» i februar ble gjennomført som planlagt med
mange mennesker til stede i Badeparken og på skøytebanen i
paradegata i Sandefjord sentrum. Dette var den aller første KDU-dagen
vi har gjennomført så sentrumsnært. Det fungerte veldig bra.
Det ble delt ut 250 pølser som ble gitt av Gilde. Turbo kom for å hilse på barna.
Dette er et viktig arrangement hvor vi presenterer oss på en god måte.
«Kom deg ut dagen» i september ble planlagt med mye aktiviteter sammen med Friluftslivets
uke som skulle gjennomføres på Truber, Østerøya.
Alt var klart med innkjøp, program var lagt og turledere var klare til gjennomføring. Fredag,
før gjennomføring på søndag, kom de siste oppdaterte smittevernreglene som sa oss at vi
beklageligvis ikke kunne gjennomføre.
Spørsmålet var; har vi noen alternativer? Resultatet ble at Thore, Kirsten og to frivillige tok
med seg stand-teltet til Truber. Her sto vi ved stien og tok imot turfolket. Vi hadde en liten
konkurranse med en tursekk i premie. Vi rekrutterte mange nye medlemmer, deriblant
Morten Riise, som i dag er en dyktig turleder i Barnas Turlag.

Friluftskoler for barn i alder 10-13 år. I februar deltok sytten
barn på skolen, som varte i fire dager, inklusive en overnatting på
Heisetra. Aktiviteter på denne skolen inneholdt blant annet
matlaging og å spikke sammen med en eldre erfaren dame,
Esther Samuelsen. Det ble også gårdsbesøk hos Vigdis Gaarder,
på Heirønningen. Her var oppgaven å være med på gårdsstell av
blant annet hundre angorakaniner.
Friluftskolene er et samarbeidsprosjekt mellom DNT Vestfold og Oslofjorden Friluftsråd.
I gml. Vestfold arrangerte vi ti slike friluftskoler i 2020. Dette er det området i landet som
gjennomfører flest slike skoler i.
Disse skolene vil bestå da det er etterspurt blant familiene og et flott arrangement med et
læringsgrunnlag som barna alltid vil ta med seg.

Skrevet på vegne av Barnas Turlag, Kirsten Hegge
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DNT Tilrettelagt

Prosjektet ”DNT Tilrettelagt”, som består av gruppene Friluftsliv Tilrettelagt for Utviklingshemmede, Høyfjellsgruppa og På glemte stier. Koronasituasjonen har også påvirket DNT Tilrettelagt, Sandefjord, og da aller mest FTU-gjengen siden de andre gruppene er i samarbeid
med Sandefjord kommune, som har valgt å opprettholde aktiviteten utover høsten.
Hele dette prosjektet er fortsatt basert på tildelte midler fra Vestfold fylkeskommune, via
Miljødirektoratet, Barn -ungdoms og familiedirektoratet og Sandefjord kommune. Det har
også kommet litt sponsormidler fra Holms motell, restaurant og business senter.
Thore Borg har vært ansatt som prosjektleder i 75% stilling.
FTU – Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
Gruppa har vært aktiv fra januar til mars og fra mai til oktober i 2020, med ferie fra begynnelsen av juli til slutten av august. I månedene april, november og desember var det stopp
for gruppa grunnet koronasituasjonen.
Årets første tur gikk til Storås 2. januar, med
aking, truger og ski. Videre ble det vinteraktiviteter første torsdag
i mars. Vintercamp
på Heisetra fra 6. –
8.mars. Da våren
kom, ble det turer til
skogs og padling på
Goksjø, hvor vårhalvåret ble avsluttet med FTU- sommercamp på Flautangen.
Første helgen i juli reiste en gruppe på totalt førtifem deltagere og
fem turledere til Oset høyfjellshotell. Her ble det mye sosialt med
turer både lørdag og søndag, på Golsfjellet.
Høsten startet med FTU-høstcamp på Trollsvann, hvor vi fylte hytta
og plenen på utsiden med telt og glade deltagere. Det ble en dagstur til Løkedalsfossen.
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I tillegg ble det arrangert aktiviteter rundt hytta, utover høsten ble det både turer i skog og
mark.
I løpet av 2020 har vi totalt hatt syv torsdagsarrangementer og tre camper og en tur til Golsfjellet hvor vi bodde på Oset Høyfjellshotell.
Totalt har vi hatt ca 550 deltager med på turene totalt sett på 2020 turene. Ledere har vært:
Tine Nordkvelle, Marie Linglem Karlsen, Monica Borg, Gunnar Hem og Thore Borg.
Høyfjellsgruppa
Gruppa har i løpet av 2020 hatt turer hver torsdag gjennom hele året, med en koronastopp i
halve mars og hele april, rundt om i Sandefjord. I tillegg har gruppa gjennomført en fire dagers tur til Rondane, hvor vi gikk fra hytte til hytte.
Rondane 2020
Fjellturen er høydepunktet i turåret for denne
gruppa, men årets tur ble litt mer utfordrende
enn forventet. Turene startet på Rondvassbu,
hvor vi skulle ta båten over Rondvatnet. Denne
båtturen ble det ikke noe av, og vi måtte ta bena
fatt og gå rundt vannet. Turen rundt ble mer krevende enn de lokalkjente hadde fortalt oss, med
en del høydemeter opp og en bratt nedstigning i
snøfonn. Turen første dag ble for enkelte på elleve timer og strabasiøs. Det ble derfor valgt å ta
bil fra Nedre Dørålseter til Spranget og å gå inn til Bjørnhollia. Det viste seg også at for enkelte ble turen første dag så hard at kroppen ikke fungerte når vi skulle ta oss tilbake til
Rondvassbu så da ble det sykkel ut fra Bjørnhollia tilbake til spranget og biltur derfra til
spranget og ny sykkeltur.
Totalt har vi hatt 45 turer rundt om i nærdistriktet, med til sammen 450 deltagere.
Ledere har vært: Thore Borg fra Sandefjord Turistforening, Lise Ljones og Torstein Martin Vik
fra psykiatri tilbudet i kommunen.

På glemte stier
Sammen med Sandefjord kommune og prosjektet «Leve hele
livet» har vi stort sett gjennomført våre tre timers lange mandagsturer. Det ble et koronaopphold fra mars til høsten kom.
Dette prosjektet har vært en stor suksess, men vi skulle gjerne
hatt flere deltagere på disse turene. Turene foregår rundt om i
hele Sandefjord kommune, hele året.

I løpet av 2020 har det vært gjennomført 25 turer med
totalt 190 deltagere.
Ledere har vært Gunnar Hem og Tine Nordkvelle.
Thore Borg
Prosjektleder DNT Tilrettelagt
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DNT UNG (13-26 år)

Vi har i 2020 hatt vanskeligheter med å
gjennomføre turer, både med tanke på
retningslinjer og at vi ikke har ønsket å ta
på oss noen smitterisiko eller et ansvar
større enn nødvendig.

Før koronapandemien fikk vi gjennomført en sosial spillekveld på huset med stort oppmøte,
med nesten 30 deltakere.
Så kom våren og vi prøvde å planlegge turer og tilrettelegge underveis, men måtte avlyse alt.
Vi fikk derimot gjennomført en digital instagram turkonkurranse om å plukke søppel.
I høst hadde vi tre mandagskvelder ute, men de også sluttet vi med grunnet smittehensyn.
Videre hadde vi tre vestfold arrangementer som Sandefjord DNT ung bidro sterkt i, en kanotur på Goksjø, en buldrekveld i Stavern og BaseCamp i høstferien.
Opptur 2020 er også avlyst.

Vennlig hilsen Eline, leder DNT ung, Sandefjord
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Småturgruppa

Tur-året 2020 ble spesielt på grunn av covid-19.
Oppsatt turprogram var fra 14.april. Første tur gikk
26.mai siden det var mye uklart i henhold smitte vern.
Vi hadde et møte i forkant om hvordan vi skulle
håndtere dette med tanke om smittevern. Kirsten
orienterte oss om dette. Vi kunne da ikke tilby samkjøring, og vi måtte møtes der vi skulle gå fra. Etter
denne første turen gjennomførte vi alle turene i programmet 2020, unntatt en da turleder ble forhindret.
Det ble to møter med turledere i 2020.

Takker alle mine gode turledere som stiller opp og leder turer. Hva skulle jeg gjort uten dere.
Gleder meg nå til alle turene 2021.

Antall turer i 2020 ble 10 turer.
Småturgruppa
Bente Gundersen
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KYSTSTIENE I SANDEFJORD
Kyststiene ble i 2020 vedlikeholdt av fire mannlige seniorer og en yngre dame. Dugnadsarbeidet har foregått
på mandager i tiden 30. april til 15. juni, og hver gang
med ca. 3,5 - 5 timers vandring.
Vedlikeholdsarbeidet har gått greit. Den årlige gjennomgangen gjør at standarden på stiene er ganske god.
Det ble skiftet noen merkestokker. Det er byttet ut færre antall merker enn i tidligere år, totalt 10 stk. Merkene falmer ved vær og vind og ikke minst der solen periodevis står direkte
på. Ingen treskilt ble byttet, men ca. 1 liter maling ble påført. Ellers kan det nevnes at det
ble registrert lite hærverk og søppel langs traseene. Ja, det var faktisk så lite at det bør betegnes som fraværende, og det er hyggelig å konstatere nok en gang. Gratis kart er lagt i
postkasser ved de ulike startpunktene.
I mars måned kom det melding om et mindre leirras på eiendommen til Torinor (indre del av
Østerøya) som rev bort noe av kyststien. I samråd med representant for Sandefjord kommune ble stien på dette punkt lagt om slik at det fra og med påske var trygt å passere
rasstedet.
Det gror godt i Norge for tiden. Vegetasjonen blir flere steder stadig tettere og da særlig på
de strekk som brukes lite. Det er betydelig forskjell på hvilke områder som brukes hyppig og
hvilke som brukes lite. Sandefjord er nå godt dekket med kyststier. Det er ikke foretatt
noen omlegging av stiene i 2020 utover det som er nevnt om rasstedet over.
Samarbeidet med Sandefjord kommune går veldig fint. All teknisk rekvisita formidles av
kommunen. Servicen er upåklagelig. Stor honnør til Johnny Sundt som alltid er velvillig til å
skaffe det som forespørres, sliper utstyr og leverer til avtalt tid.
Sandefjord Turistforening takker de involverte Ole Petter Berdahl, Finn Henrik Andersen,
Tom Kristoffersen, Rebekka Svensrød og Gunnar Mathiesen for fin innsats.
Sum dugnadstimer: 148,5 t, langt flere timer enn forrige år. Dette reflekterer kun at flere
har deltatt og på ingen måte mengden i arbeid.
Høsten 2020 ble prosjektet for omskilting av kyststiene påbegynt
(nye grønne, skilt med avstand, navn og retning samt oppslagstavler). Søknader om økonomisk bistand er sendt flere aktører.
P.t. har Sparebank 1 Stiftelsen BV innvilget kr 150.000 til prosjektet. Oppmåling av avstander for en del strekk er ved utgangen
av året foretatt med god hjelp av Inese Linuza i Oppmålingsavdelingen til Sandefjord kommune. Ambisjonen er å få de mest sentrale delene av kyststien ferdig skiltet til sommerferien 2021 og den resterende del i løpet høsten. Ved utgangen av året er det lagt ned 21 dugnadstimer i prosjektet.
Sandefjord 1. februar 2021
Gunnar Mathiesen
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Svinessaga Friluftssenter

Et nytt spennende år for oss i dugnadsgruppa på Svinessaga Friluftssenter. Målet er å få flest mulig til
å ta del i det enkle friluftslivet. Vi har gitt mange trygghet i ferdsel på naturis og flotte opplevelser i
vinter.
Med en flott sommer og en god vinter 2020 har publikum strømmet til. Toalettene fungerer som
planlagt, det samme med garasjen og verkstedet.
Våren med fugletittere og fotojegere. Sommeren med mange dagsbesøk for en pust i bakken. En utelunsj eller var det kveldsmaten. Bålplasser og sittegrupper blir godt mottatt.
Installasjon av klatreparken ble en suksess. Uten noen form for markedsføring har spesielt barnefamilier strømmet til.
Vinteren 2019, kom og forsvant. Da høsten 2020 kom og isen la seg, var det som om hele byen kom
på besøk. Alle ville ut på isen. Utover vinteren fikk vi laget både skøyteløype og skiløype. Enda flere
folk strømte til.
Isfiske, kiting, modellfly, hockeyspill, sparking, pølsespising, vaffel og kaffe, turgåere sammen med
skøyting og ski har preget aktivitetene.
Vi i dugnadsgjengen har”reddet” kjerraten. Nå er det lagerhallen som står for tur. Planer og sikring av
hallen og inndeling i en lagerdel og et forsamlingslokale tar form. Ideen er å teste ut markedet med
enkle midler. Med dugnad som innsats behov for utleie av et slik lokale.
Planer 2021
Parkeringsplassen blir ferdigstilt til våren sammen med stien til Lastelandet.
Bygging av en gapahuk, planering og tilsåing av hele tomten, en buldre-/klatrevegg, en hinderløype,
en fuglekassesti og natursti er blant planene.
Dugnadsdager ca 48 - dugnadstimer ca 1000
Ragnar

Årsrapport 2020 Sandefjord Turistforening

30

Rapport fra kasserer
Foreningsåret 2020- 2021

Jeg har arbeidet med følgende oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lære å bruke det nye regnskapssystemet PowerOffice Go
Arbeidet med struktur og rapportering i prosjektdelen av systemet
Revidert regnskapet for Vestfold Turistforening i sammen med Holmestrand Turistforening
Godkjenne til remitteringer i bank
Regelmessig oppfølging av resultat og likviditet
Bidratt i prosessen med endringer i butikk og tursenter
Gjennomført budsjettprosess for 2021
Arbeidet med årsavslutningen for regnskapsåret 2020
Arbeidet med og gitt innspill til vedtektsendringer til foreningen
Deltatt i administrasjons - og styremøter
Ellers blandet meg opp i saker og ting i foreningens drift ut fra egen erfaring
Jeg har ikke ført logg over timeforbruk, men estimerer at jeg har brukt
250 timer fra årsmøtet til ut året 2020.

Sandefjord 1. februar 2021
Bent Nygaard
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UT.no – turportalen
Innledning
Våren 2020 fikk en spesiell start med koronapandemi og isolasjon, og trykket for å komme
seg ut på tur økte voldsomt. Ut.no er en ypperlig side for å finne turer i lokalområdet, der de
lokale turistforeningene kan publisere sine turer. Da vi først gikk inn og kikket i kartet, så
manglet mange turer og steder, samt at det var lagt inn turer av privatpersoner som måtte
kvalitetssikres eller fjernes.

Formål
I løpet av våren 2020 tok Kirsten initiativ til å danne en gruppe for å kvalitetssikre informasjonen som ligger under Sandefjord Turistforening sin side på Ut.no. Det ble dannet en
gruppe for å gjennomføre følgende;
- gå gjennom og kvalitetssikre de turene som er publisert i Sandefjord Turistforening
sitt område
- ferdigstille de turene som var påbegynt
- legge til og spore de turene som manglet.
- fjerne turer som ikke er riktige eller ikke oppfyller krav til kvalitet
Følgende personer ha vært med i denne gruppen:
- Kirsten Elise Hegge
- Lisbeth Ødegaard
- Peter Anton Meyn
Gruppa har gjennom våren og høsten 2020 hatt jevnlige møter på Facebook, der vi har gått
gjennom turene og fordelt oppgaver.

Resultat
I løpet av 2020 har vi gått gjennom alle turene som lå under Ut.no under Sandefjord Turistforening.
Vi har gått gjennom og kvalitetssikret de turene som lå var publisert, og lagt til manglende
informasjon der vi fant det.
Det ble lagt størst innsats på å fullføre de turene som allerede var påbegynt i UT.no
I tillegg ble det sporet og lagt inn nye turer med bilder som ble tatt av gruppas medlemmer.
Pr. i dag så skal de turene som er publisert, ha blitt kvalitetssikret av gruppa og flere turer ligger inne som kladd
og bare venter på sporing og bilder.

Veien fremover
Det mangler fremdeles mange turer og steder i Sandefjord sitt turområde, som skal publiseres. Så vi ser fortsatt et behov med å spore og ferdigstille turene i vårt
område.
Antall møter; 30
Timer dugnad; 200
Peter Anton Meyn
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Tursenteret i Matrosgata 6

Jeg påtok meg jobben med Tursenteret våren 2020. Har laget en
kartutstilling for å synliggjøre de kartene vi har på lager, og jeg har
ryddet i beholdningen både for kart og andre varer.
Har laget et hjørne for alle produktene til Barnas Turlag.
Fått gjennomslag for at vi markedsfører varene på facebook og websiden.
Tursenteret skal være et tilbud til medlemmene for kjøp av kart og turprodukter.
Jeg liker godt å jobbe med Tursenteret, men savner å se at våre medlemmer benytter seg av
de tilbudene vi har.

Marion Nygaard
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VEDTEKTER
FOR
SANDEFJORD TURISTFORENING
Vedtatt på generalforsamling 15. desember 1932,
Endring 22.3.2017 og 13 mars 2019
§ 1.FORMÅL
Sandefjord Turistforening har som formål å legge forholdene til rette for et allsidig,
naturvennlig og enkelt friluftsliv i Sandefjord og omegn.
Foreningens hovedoppgaver skal være:
• Rydding og merking av løyper.
• Arrangere turer og møter.
• Utgi kart, medlemsblad og annet materiell som kan øke interessen for natur og
• friluftsliv.
• Samarbeide med andre natur, frilufts- og miljøorganisasjoner.
• Legge til rette for at alle aldersgrupper gis mulighet til å oppleve natur og friluftsliv.
• Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Sandefjord og omegn.
Foreningen skal være tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT).

§ 2.MEDLEMMER
Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent etter følgende kategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedmedlem
Student / ungdom (19-26 år)
Skoleungdom (13-18 år)
Honnørmedlem
Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem
Barnas Turlag (0-12 år)
Livsvarig medlem
Familiemedlemskap

Kontingenten skal maksimalt svare til DNTs satser. DNT står for innkreving av medlemskontingenten.
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§ 3.ÆRESBEVISNINGER
Personer som har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret tildeles foreningens hedersmerke.
Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan av styret foreslås utnevnt til
æresmedlem. Forslag om æresmedlemmer forelegges årsmøtet til avgjørelse.

§ 4.ÅRSMØTE
Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 3 ukers
varsel ved annonse i lokalpressen eller ved skriv til hvert enkelt medlem.
På årsmøtet behandles:
• Årsberetning.
• Regnskap i revidert stand.
• Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt 3
styremedlemmer. Hyttesjef og løypesjef bør være blant de 3 styremedlemmene. Det velges også 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styrets leder velges for 2 år (mot 1 år tidligere) de øvrige styremedlemmene for to år slik at tre
styremedlemmer trer ut hvert år. Første gang ved loddtrekning. Varamedlemmene velges for ett år.
• Valg av to revisorer. Disse velges for ett år.
• Valg av valgkomité, tre personer. Disse velges for tre år slik at ett medlem trer ut
hvert år. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år, og det tredje
medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom treårs perioder.
• Valgkomiteens innstilling skal foreligge 4 uker før årsmøte.
• Valg av forskjellige utvalg / komiteer etter styrets forslag.
• Innkomne forslag skal være skriftlig og styret i hende senest fire uker førårsmøte
• Fastsettelse av driftsbudsjett for neste år etter forslag fra styret.
Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning. Alle valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.
Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år medlemsåret, har fulle
demokratiske rettigheter og kan velges til tillitsverv i Sandefjord Turistforening.
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 2 uker
før møtet.
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret og må sammenkalles når minst
1/5 av foreningens medlemmer forlanger det.
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§ 5.STYRETS OPPGAVER
Foreningen ledes og foreningens midler forvaltes av styret i henhold til foreningens
vedtekter og årsmøtevedtak.
Midler avsatt på spesielle fond og avkastningen av disse kan kun disponeres etter
årsmøte vedtak eller vedtak i ekstraordinær generalforsamling.
Styret kan oppnevne nødvendige komiteer utover de som er valgt på årsmøtet.
Ett av hovedstyrets medlemmer skal være medlem i Ungdoms- og
Fjellsportsgruppas styre. Dersom hyttesjefen ikke er valgt inn i styret, skal nestleder
være medlem i hyttekomiteen. Dersom løypesjefen ikke er valgt inn i styret,
skal ett av styremedlemmene være medlem i løypekomiteen. Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Styremøter holdes når foreningens leder, et av styremedlemmene eller en utvalgsleder krever det.
Til styremøtene innkalles også varamedlemmene. Disse har tale- og forslagsrett
på styremøtene.
Foreningens leder har den daglige ledelse av foreningen og leder styrets forhandlinger og møter.
Sekretæren fører protokoll over alle styremøtene, medlemsmøter og årsmøte og skal
i samråd med styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvaret for foreningens arkiv.
Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er
sikret på forsvarlig måte.
§ 6.VEDTEKTSENDRING
Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3
flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet skriftlig til styret minst 4
uker før årsmøte.
§ 7.OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med
¾ flertall. Forslag om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmene minst 2 uker
før årsmøte holdes.
Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.
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FORENINGENS UTMERKELSER SIDEN 1932
Æresmedlem:
Markus A. Andresen
Georg Moe
Arne M. Teien
Edit Nystein
Bjørn Røed

27.03. 1946
28.01. 1949
07.02. 1995
22.03. 2011
22.03. 2016

Hedersmerke:
Markus A. Andersen
Georg Moe
Arne M. Teien

27.03. 1946
28.01. 1949
12.12. 1992

Karsten Schau
Trygve Holthe
Erling Hamsdokka

02.11.1993
04.11 1997
04.11.1997

Edit Nystein
Bjørn Røed
Leif-Thore Asbjørnrød

24.02. 1998
03.11.1998
04.11.2003

Tore Christensen
Einar Barth Gjestrum

30.10.2007
30.10.2007

Arne Sivertsen

04.11.2008

Bente Raastad Gundersen
Ingerid Alfnes

02.11.2010
02.11.2010

Sigmund Aasen
Erik Bryn Tvedt
Ragnar Standal

20.03.2012
22.03. 2016
22.03. 2016

Ole Fredrik Olsen

14.03. 2018
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Referat 2020

Referat
Det 88. ordinære årsmøte i Sandefjord Turistforening.
Kurbadet, onsdag 11. mars 2020, kl 1800.
31 tilstede, hvorav 29 stemmeberettigede.

AGENDA
Åpning
Ragnar ønsker velkommen til det 88. ordinære årsmøte og gir ordet til kveldens foredragsholder, Simen Gjerseth.

Årsmøte åpnes formelt.
Konstituering
Innkallingen godkjennes.
•
•
•
•

Valg av ordstyrer: Erik Bryn Tvedt
Valg av referent: Hilde Haugen
Valg av tellekorps: Bent Nygård og Gro Farmen
Valg til å underskrive protokollen: Marion Nygaard og
Arve Sommerro

Årsmøtet ble konstituert.

Årsberetning 2019
Styreleder Ragnar Standal leser utdrag fra styrets årsberetning, som er fremlagt. Det
kommer ingen innvendinger fra salen.
Erik Bryn Tvedt ønsker seg fullt navn, mail og mobilnummer til alle ansvarlige på
oversikten over komiteer og utvalg, og at dette legges ut på hjemmesiden. På denne
måten vil det være lettere å direkte få tak i den ansvarlige du måtte søke.
Årsberetningen godkjennes.

Regnskap 2018
Kasserer Bente Gundersen går gjennom regnskapet for 2019.
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Erik Bryn Tvedt leser revisor Bjørn Erik Martinsens og Bernt Auslands revisjonsberetning for 2019. Årsregnskapet gir etter deres vurdering et forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr 31. desember 2019 og for resultatet av virksomheten i
regnskapsåret 2019.
Regnskapet for 2019 godkjennes.

Forslag til årsmøtet
Det har kommet inn ett forslag til årsmøtet.
Thore Borg foreslår at det på Svinessaga bygges et friluftssenter for allmennheten og
funksjonsnedsatte. Tanken er å kunne tilby et rikt friluftsliv for alle uansett funksjonsnivå.
Det er et ønske om at årsmøte gir tilslutning for å jobbe videre med dette prosjektet.
Enstemmig vedtatt.

Budsjett 2020
Ragnar går gjennom styrets forslag til budsjettet for 2020.
Årsmøtet godkjenner driftsbudsjettet slik det er foreslått av styret.
Enstemmig vedtatt.

Valg
Valgkomitéen har i år bestått av Erik Bryn Tvedt, Morten Skjelvik og Thore Blaschek.
Morten har dessverre vært sykemeldt store deler av året, men har vært orientert om
arbeidet underveis.
Valgkomiteen innstiller på:
Leder: Ragnar Standal – velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2021)
Nestleder: Hilde Haugen (L) – ikke på valg (på valg 2021)
Kasserer/økonomi: Bent Håkon Nygård – velges for 1 år (på valg 2021)
Sekretær: Hilde Bostrøm – velges for 2 år (på valg 2022)
Styremedlem: Kjartan Tveten Nielsen (L) - ikke på valg (på valg 2021)
Styremedlem: Eline Byre (U) – ikke på valg (på valg 2021)
Styremedlem: Monica Nordkvelle Borg (H) - ikke på valg (på valg 2021)
1. varamedlem: Gunnar Hem (S)
– velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2021)
2. varamedlem: Magne Eckhoff – velges for 1 år (på valg 2021)
3. varamedlem: Anders Nalum (BT)
– velges for 1 år (på valg 2021)
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Revisorer:
Bernt Ausland – velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2021)
Bjørn Erik Martinsen – velges for 1 år (gjenvalg, på valg 2021)
Det kommer et benkeforslag på Tore Blaschek istedenfor Anders Nalum, som 3. varamedlem. Dette vedtas med 25 mot 4 stemmer.
Alle andre innstillinger vedtas enstemmig.

Det nye styret for 2020 består herved av:
Leder: Ragnar Standal
Nestleder: Hilde Haugen
Kasserer: Bent Håkon Nygård
Sekretær: Hilde Bostrøm
Styremedlem (L)* Kjartan Tveten Nilsen
Styremedlem (U)* Eline Byre
Styremedlem (H)* Monica Nordkvelle Borg
1.varamedlem (S)* Gunnar Hem
2.varamedlem (H)* Magne Eckhoff
3.varamedlem (BT)* Tore Blaschek

Valgkomiteen
Marion Nygaard velges for for 3 år. Erik Bryn Tvedt og Tore Blaschek sitter henholdsvis 2 og 1 år til.
Årsmøtet vedtar valgene ved akklamasjon.

Rapporter fra komiteene
Eline Byre forteller fra DNTung.
Gunnar Hem forteller fra Seniorgruppa.
Tore Blaschek forteller om Aktiv 100.
Sandefjord Kurbadet, 11.03.20
Hilde Haugen (ref)
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Takk! Vi avslutter med en aldri så liten bildekollasj for å si takk til deg Ragnar for alt det du har
gjort for Sandefjord Turistforening helt siden du ble aktiv i foreningen.
De siste elleve årene som styreleder hvor du har gitt foreningen så mange nye muligheter.
Ditt aller største mål er å skape aktivitet – være en tydelig stemme for folkets plikter og rettigheter til
naturen. Du har lykkes, din stemme blir hørt.
Alle timer du har lagt ned i arbeidet for foreningen og allmenheten skal verdsettes. Neste år fyller
foreningen 90 år. Du er herved invitert og tar plass blant hedersgjestene.
På vegne av tillitsvalgte, frivillige, medlemmer og personalet i Sandefjord Turistforening
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