
Referat årsmøte 2018 DNT fjellsport Bergen  
 
Dato: 15.02.2018   
Sted: DNTs lokaler i Marken 
Oppmøte: Silje Valla møtte som representant fra administrasjonen.  
12 personer deltok på årsmøtet. 
 
Valg av møteleder, referent og tellekorps 
Møteleder: Are Mossefinn Sandvik 
Referent: Cathrine Horn 
Tellekorps: Fredrik Brun 
 
1) Satsningsområder og årsmelding 

Fire satsningsområder: 
- Skape et sosialt fjellsportmiljø 
- Øke kunnskap gjennom gode kurs 
- Arrangere et spennende turprogram 
- Være med å påvirke utviklingen av DNT fjellsport nasjonalt og utvikle samarbeidet regionalt 

 
Årsmelding ble gjennomgått ved Are Mossefinn Sandvik. Aktiviteten er økende og antallet 
deltakere i 2017 var på 589 deltakere. Ressursgruppen ble spesielt trukket frem som 
velfungerende og bidragene til økt aktivitet i 2017.  
 
Det ble stilt spørsmål rundt hvilke andre faktorer som har bidratt til økt aktivitet. I 2016 ble flere 
sommerturledere utdannet og i 2017 flere vinterturledere utdannet som leder turer for DNT 
Fjellsport. Det er altså en økning i antall turledere og turer på programmet som også bidrar til økt 
aktivitet. 
 
 Søndagsturer med Petter og Fredrik ble trukket frem som turer som trekker nye deltakere til 
Fjellsport-turer og til miljøet. Det er mange som er nye på toppturski og dette er et godt 
lavterskeltilbud. 
 
Det ble avslutningsvis vist film med bilder fra året som har gått.   
 
2) Innkomne forslag 
Det var ikke kommet inn noen saker i forkant av årsmøtet. 
 
3) Valg  
Valgkomiteen har i 2017 bestått av Endre Rieber Sommersten, Kristine Solberg og Cathrine Horn.   
Det er fire plasser på valg. Valgkomiteen innstiller Are Mossefinn Sandvik for nye 2 år og Tom 
Fredrik Iversen, Selina Våge og Adam Custer som nye styremedlemmer. Det nye styret ble 
vedtatt ved akklamasjon. Styret består nå av 8 personer med 4 menn og 4 kvinner. 
 
4) Informasjon fra administrasjonen  
Silje Valla presenterer begivenheter, tall og utvikling i Bergen og Hordaland Turlag fra 2017. 
 
5) Årets fjellsporter 
Njål Farestveit ble kåret til Årest fjellsporter. Han var ikke tilstede, men tildeles gavekort i ettertid 
som takk for god innsats i året som har gått.  
 
6) Eventuelt - Ingen saker. 
 


