
 

Årsmøte i Bærum Turlag 28.3 2022 
 

Til stede: 45 medlemmer, inkludert Styreleder John Hvidsten, styremedlemmer Kristin Fjellestad, 
Svein Arne Lilleløkken, Anne Grete Schiøtz og Ina Alexandra Toverud. Fra administrasjonen stilte 
Harald Sundgot Borgen. Styremedlemmene Sidsel Graff Iversen og Brit Roland hadde ikke mulighet til 
å stille denne dagen. 

 

Valg av møteleder: Ina Alexandra Toverud. 

Valg av referent: Harald Sundgot Borgen. 

Valg av personer til å skrive under referatet: Kari Fonnes og Sveinar Kildal. 

Valg av tellekorps: Turid Engh Jorkjend, Kari Fonnes og Sveinar Kildal. 

Vedtak enstemmig godkjent 

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Styreleder John Hvidsten, redegjorde for hvordan 
innkalling og saksliste er blitt offentliggjort. 
 

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste, og møtet ble erklært lovlig satt. 

 
2. Fremlegg av årsmeldingen med virksomhetsrapport for 2021. 

Møteleder Ina Alexandra Toverud la fram årsmeldingen og ga underveis også ordet til 
styremedlemmene og Harald Sundgot Borgen, som presenterte noen av hovedpunktene i 
virksomhetsrapporten for årsmøtet.  

Vedtak: Årsmeldingen med virksomhetsrapport ble godt tatt imot av de frammøtte og 
enstemmig godkjent. 

 

3. Framlegg og gjennomgang av årsregnskap 2021: 
- Styreleder John Hvidsten la frem årsregnskapet som viser et resultat på kr. 110 190. 
- Det ble trukket frem og understreket det faktum at Bærum Turlag ikke er en selvstendig 

juridisk enhet, men en avdeling i DNT Oslo og Omegn. Vi har derfor ikke egen balanse eller 
egenkapital 

- Det er blitt en høyere kostnadspost på lønn etter at administrativ ressurs (Harald Sundgot 
Borgen) kom på plass i mai 2021. Dette er kompensert med et større tilskudd fra DNT OO. 

Vedtak: Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig vedtatt. 

4. Eventuelt: Forslag til endringer av lagets vedtekter 
Ingen forslag til endringer av vedtekter var kommet inn. 

 



 

 
5. Andre saker fremmet av medlemmer eller styret 

Ingen saker var meldt inn. 
 

6. Valg av styremedlemmer: 

Leder av valgkomiteen, Erik B Wiken, la fram komiteens innstillinger:   

Styret har i 2021 vært sammensatt slik: 

Funksjon Navn På valg i Status 
Styreleder John Hvidsten 2023  
Styremedlemmer Sidsel Graff Iversen 2023  
 Anne Grete Schiøtz 2023  
 Svein Arne Lilleløkken 2023  
 Kristin Fjellestad 2022 Ønsker å avslutte sitt 

styreverv. 
 Brit Roland 2022 Villig til gjenvalg. 
 Ina Alexandra 

Toverud 
2022 Ønsker å avslutte sitt 

styreverv. 
 

Det ble foreslått følgende innstilling (markert i rødt): 

Styreleder  John Hvidsten 2023  
Styremedlemmer Sidsel Graff Iversen 2023  
 Anne Grete Schiøtz 2023  
 Svein Arne Lilleløkken 2023  
 Brit Roland 2024 Gjenvalgt for to år 
 Jone Engh 2024 Valgt inn i styret for 

to år 
 Anne Gellein 2024 Valgt inn i styret for 

to år 
 

       Vedtak: Årsmøtet valgte styremedlemmer i tråd med valgkomiteens innstillinger 

 

7. Valg av valgkomite 

Styrets leder, John Hvidsten, gjennomgikk status og forslag for valgkomiteen. To av medlemmene i 
valgkomiteen skal velges av årsmøtet for to år, mens det tredje medlemmet utpekes av styret for ett 
år. 

Valgkomite har i 2021 vært sammensatt slik:  

Navn På valg i Status 
Erik B Wiken (leder) 2022 Utpekt av styret i 2021 

for ett år. 
Liv Frøysa Moe 2022 Ønsker ikke ny 

periode 
Peter de Besche 2022 Ønsker ikke ny 

periode 



 

 

Valgkomite valgt under årsmøtet (nye medlemmer i rødt): 

Navn På valg i Status 
Erik B Wiken (leder) 2024 Valgt av årsmøtet for 

to år 
Sveinar Kildal 2024 Valgt av årsmøtet for 

to år 
Uavklart 2023 Styret vil jobbe 

fremover for å utpeke 
denne personen. 

 

Styret tar sikte for å utpeke det tredje og siste medlem av valgkomiteen i neste styremøte, 19.april. 

 

De som gikk ut av styret ble takket av styreleder og overrakt den tradisjonelle Bærum Turlags 
tollekniv. 

Etter kaffepause og enkel bevertning ble møtet avsluttet med foredrag av Jan Aasgaard, forfatter av 
boka «Jotunheimen – gjennom historien». Han tema var «Turistene kommer», der han på en 
spennende måte belyste framveksten av fjellturismen og de service- og overnattingssteder som ble 
etablert i den forbindelse. 

 

Bærum 29.mars 2022 

 

 

----------------------------------- 

Harald Sundgot Borgen (referent)  

 

Vi bekrefter protokoll 

 

Valgt til å undertegne protokoll                                                                Valgt til å undertegne protokoll 

 

 

 

Sveinar Kildal                                                                                                    Kari Fonnes 

 


