
 

 

Referat fra årsmøte i Oppegård Turlag  

 

Sted: Kolbotnveien 22 

Tid:  15.  mars 2018 kl. 18.00-19.30 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Årsmelding for 2017 

4. Regnskap 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

 

Ca. 20 medlemmer var tilstede. Turlagets leder, Harald Bøhn, ønsket velkommen. 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Ingen innvendinger. Innkalling og saksliste godkjent. 

 

2. Valg av møteleder og referent. 

 

Harald ble foreslått som møteleder og Anne Marit Færden som referent. Ingen andre forslag 

ble fremmet. Harald Bøhn ble valgt som møteleder og Anne Marit Færden som referent. 

 

3. Årsmelding for 2017 

 

Harald Bøhn gikk gjennom årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent med retting av en 

trykkfeil. 

 

4. Regnskap 

 

Bodil Klakegg gikk gjennom regnskapet og utdypet tallene som fremkommer i det offisielle 

regnskapet. Hun presenterte også planer for 2018 som krever økonomiske midler. Regnskapet 

godkjent. 

 

  



5. Innkomne forslag. 

 
Følgende forslag fra Torbjørn Aas, som støttes av styret, ble vedtatt: 

Bakgrunn 

1.januar 2020 blir kommunene Oppegård og Ski slått sammen til en ny kommune, Nordre Follo. I 

Oppegård kommune har vi vårt turlag, men i Ski kommune finnes det ikke turlag. 

Forslag 

Årsmøtet ber styret i Oppegård Turlag om å utrede mulighetene for utvidelse av virksomheten fra det 

geografiske området Oppegård til et større geografisk område, Nordre Follo, samt hva en slik utvidelse 

vil innebære av organisatoriske, økonomiske og praktiske forandringer. Utredningen må skje i 

samarbeid med DNT Oslo og Omegn. Utredningen presenteres på årsmøtet i 2019, med en anbefaling 

om utvidelse eller ikke utvidelse. 

 

6 Valg 

 

 Leder Harald Bøhn og styremedlemmene Bodil Klakegg, Anne Marit Færden og Chrisitan 

Eriksen var ikke på valg. Styremedlemmene Harald Lundstedt og Espen Sverreng ønsket ikke 

gjenvalg. 

 

Christian Eriksen presenterte valgkomiteens innstilling på nye styremedlemmer: 

 

Bente Sæther 

Jan Halvorsen.  

 

Kandidatene ble enstemmig valgt. 

 

Harald Bøhn presenterte forslag til valgkomite: 

Jon Færden (gjenvalg) og Harald Lundstedt (ny).  Det siste medlemmet oppnevnes av styret. 

 

Valgkomiteen ble enstemmig valgt. 

 

Styret består etter dette av: 

 

Leder: Harald Bøhn – ikke på valg 

Styremedlemmer: 

Christian Eriksen – ikke på valg 

Bodil Klakegg – ikke på valg 

Anne Marit Færden - ikke på valg  

Bente Sæther – ny 

Jan Halvorsen – ny 

 

Valgkomite:  

 

Jon Færden – ikke på valg 

Harald Lundstedt – ny 

En tredje representant til valgkomiteen utnevnes av styret. 



 

Årsmøtet ble avsluttet. Harald Bøhn takket for fremmøtet og overrakte blomster til Espen 

Sverreng og Harald Lundstedt som takk for deres innsats i styret. 

 

Dag Olav Brækkan, aktivitetsansvarlig i DNT Oslo og Omegn hilste fra DNT Oslo og Omegn 

og roste Turlaget for god aktivitet og flott program. 

 

Årsmøtet ble etterfulgt av et medlemsmøte hvor Ola Skarderud fra Oppegård kommune 

snakket om «Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Nordre Follo kommune. 

  
 

Anne Marit Færden 

Referent 


