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MØTER OG SAKER
Det har vært avholdt 8 styremøter fra årsmøtet i slutten av mai 2020 og ut året. 5 av møtene har
vært med helt styre. 3 av møtene har vært i arbeidsutvalget.
Det har vært avhold digitalt landsmøte i juni og digitalt ekstraordinært landsmøte på høsten. Vi har
vært godt representert på begge møtene.
Andre møter styremedlemmer deltar på:
• FNF (forum for natur og friluftsliv)
• DNT Forum Innlandet
• Samarbeidsmøter med kommunen
• Samarbeidsmøter med andre lag og foreninger
• Idrettsrådet

Noen saker styret har jobbet med
• Kontor i Mo
• Hytter, videre planer for og arbeid på Karterud, avvikling av Bjørketangen
• Dagsturhytteprosjektet. En dagsturhytte i hver kommune i Innlandet
• Gjennomføring av årets turer og covid-19-restriksjoner
• Planlegging av neste års turer og turkalender
• Rydding i dokumenter og overføringer til plattformen Teams
• Opprydding i sosiale medier og finne ansvarspersoner som kan legge ut info
• Utarbeiding av brukermanualer for ulike digitale verktøy som brukes av DNT sentral
• Forenkling av kontoplan i regnskapet for lettere å se hvilke områder vi bruker penger på
• Støtte opp om det store arbeidet som har blitt gjort med kartlegging, merking, skilting og
rydding av stier. Stille opp med midler og utstyr for å få gjort jobben og luer i påskjønnelse.
• Sluttføring av uteområdet utenfor båtnaustet

•
•
•
•
•

Høringsuttalelser
Vurdering av turbokprosjekt til DNT Odals jubileumsår 2022
Drøftinger rundt dugnadssituasjonen og vervekampanjer
Planlegging og gjennomføring av ambassadørkurs og nærturlederkurs
Søking på og rapportering om bruk av midler

TILSTELNINGER OG AKTIVITETER
I februar 2020, før koronasituasjonen oppstod, hadde vi en dugnadsfest på Skogtun på Skarnes. Alle
tillitsvalgte, deltakere på dugnader og gode hjelpere ble invitert på foredrag med påfølgende
bespisning. Foredraget var åpent for alle og vi hadde fått Thor Gotaas til Odalen for å snakke om
boka si «Utedoer». DNT Odal har ønske om å få til en slik dugnadsfest hvert år.
Det har blitt avholdt noen dugnader for å gjøre klart kontoret i Mo. Det har blitt malt og hyller og
annet utstyr er ordnet på plass. Vi har arvet noen gamle møbler fra Odal Sparebank som kommer til
nytte hos oss.
Det ble gjort en ekstraordinær innsats fra noen i forbindelse med avviklingen av Bjørketangen, hytta i
Sætersjøen. Der ble det rydding, nedmontering, vasking og mye roing for å få med oss alt utstyret vi
hadde der. 5 års leietid går fort. Vi hadde håpet på forlengelse, men fikk ikke til det. Vi har lært at vi
må inngå leieavtaler på minst 20 år, helt 30, når vi skal istandsette en hytte til utleie gjennom DNT.
Mye av utstyret fra Bjørketangen ble kjørt til Karterud. Det er også gjort mye dugnadsarbeid på
Karterud i 2020. Mye er gjort av Knut Lysell og Sonja Bjørklund.
Det ble ikke mulig å samle 300-400 stk. i Milepelen til premieutdeling av Kjentmannsmerke i 2020.
Dette ble løst på en lur måte med premieutdeling ute gjennom en drive-in løsning i begge
kommunene. Det har vært tangering av rekord på deltakere i Kjentmannsmerke i år med 481 stk.
Noen av turene i 2020 måtte avlyses pga. covid-19-situsjonen, men en god del har også blitt avholdt
siden vi har kunnet være ute og holde avstand.
• Helgeturen til Romsdalseggen ble like vellykket i 2020 som i 2019. Vi er fornøyde med å ha
fått til en «langtur» ut av Odalen.
• Det har også vært vellykket med måneskinnsturer og turer til topper og utsiktsplasser i egne
kommuner og områder som grenser til Odalen (Lønnsåsen, Dølisjøen, Skreikampen,
Svartberget, Skagsvola).
• Barnas Turlag har hatt stor oppgang i antall deltakere dette året.
• Aktiv i 100 har også hatt mange med på tur hver uke.
Det er fint å tenke på at vi har klart å tilby aktivitet dette året med strenge koronarestriksjoner.
Kanskje har det vært godt for mange å komme ut i naturen sammen med andre akkurat i år.
Vi har arrangert to kajakkurs som fort ble fulltegnet. Dette bør vi prøve å få til hvert år nå som vi har
båtnaust og kajakker til utleie. Vi har hatt en deltaker på sommerturlederkurs og to deltakere på
turlederkurs. Vi ønsker at enda flere tar turlederkurs og går gradene i videre kursrekka. DNT Odal
dekker de økonomiske utgiftene.
Stiggarti har ikke hatt klatring denne sommeren. Vi har hatt tilsyn og noen småting som måtte
ordnes. Det er viktig å samle en god gjeng med frivillige og ta opp igjen sikkerhetskurs og ev. lære

opp nye hjelpere i årene som kommer. Når alt arbeid skal gjøres på dugnad, er det viktig å ha mange
å spille på. Koronasituasjonen har også gjort nærkontaktene man får i en klatrepark utfordrende.
Som tidligere nevn jobbes det godt på mange plan i DNT Odal. Mange dugnadstimer blir lagt ned i de
ulike gruppene. Det er forskjellige oppgaver knyttet til turer, aktiviteter, stier, hytter og styrearbeid.
Til sammen har DNT Odal jobbet 2780 timer dugnad. 1090 av disse timene er arbeid lagt ned i
stiarbeid – en kjempejobb!
Vi har ca. 450 medlemmer i 2020. Blir vi over 500 medlemmer vil vi få to stemmeberettigede på
landsmøtet. Gjennom vervekampanjer og god profilering av arbeidet vi gjør, bør det være et
realistisk mål å komme opp i 500 medlemmer.

BRUK AV ØKONOMISKE MIDLER
DNT Odal har god økonomi. Den største utgiftsposten var til stigruppa og skilting.
Andre områder vi årlig prioriterer:
• Driftsutgifter Stiggarti (kontroller og noe utstyr)
• Driftsutgifter Kjentmannsmerke (premier)
• Driftsmaterialer (utstyr til hytter og KMM, luer til tillitsvalgte)
• Reparasjoner og vedlikehold (Brygge Karterud, rep. hytter og Stiggarti)

•

Trykksaker (Kalender og KMM)

HVA VI HAR LYKTES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT
• Delta i samarbeidsorganer og påvirke og bidra på områder som fremmer friluftsliv
• En stor oppgradering av stinettet og fått på plass stifaddere
• Utdannet turledere og avholdt kajakkurs
• Holdt aktiviteten oppe med turer i nærmiljøet
• Vi har klart å holde hjulene i gang selv om landet har vært preget av nedstenging pga.
Corona. Vi har gjennomført møter og samhandling på Teams.
• Klargjort kontor i Mo
• Aktiv i 100 har etablert seg godt og det er stort oppmøte ved hver eneste tur
• Kjentmannsmerke har hatt en fin oppgang i år
• Utgitt turkalender
HVA VI KAN BLI BEDRE PÅ (oppgaver å jobbe videre med)
• Bidra mer aktivt inn i nystartete undergrupper eller grupper som trenger støtte
• Få en bedre oversikt over søknadsfrister og rapporteringsfrister og få disse inn i årshjulet
• Lage samarbeidsavtaler med noen sponsorer
• Verve medlemmer og profilere arbeidet vårt
• Planlegge nærturer som gjennomføres for alle aldersgrupper
Kari-Anne Tangen, styreleder

