
 

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE  

Torsdag 25. februar kl. 19:00 på 
Jørpeland Brug (utenfor) 

 

Sakliste årsmøte: 

1. Godkjenning av saksliste og innkalling 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Valg 
4. Årsmelding 2020 m/ økonomi inkl. 7 topps tur 
5. Plan for 2021 inkl. Stolpejakten og Sunnmorkhytta 

 

                  
   Med utsikt mot «Sunnmorkhytta»/ Songebu (fra Sunnmorkvatnet) 



ÅRSMELDING 2020, Strand og Forsand Turlag 

 
Styret har i sesongen 2020 bestått av:  

  

Arnt Helge Aakre (styreleder) 

Elin Helland (kasserer og styremedlem)  

Linda Tungland (sekretær og styremedlem) 

Karl Stokka (styremedlem)  

Elin Aasheim Rossemyr (styremedlem) 

Siri Næss (styremedlem) 

Ane Johanne Næss (styremedlem) 

Thor Magne Holta (styremedlem) 

 Trude Holmedal Torstensen (styremedlem) 

 

• Styret har hatt 5 ordinære styremøter i 2020  
• 2 arbeidsmøter ifm. Stolpejakta (4 medlemmer er med her) 
• 2 arbeidsmøter ifm. 7 Toppstur 

 

• Turlaget har gjennomført to familiearrangement, én fellestur for voksne 
og 7-toppturen. 

 

 

                                      Fra rebusløpet for barnefamilier 1. mai 2020 



Året startet solid med 150 deltakere på Kom deg ut-dagen ved Jørpeland Brug i 
februar. Senere var det store endringer i planene som følge av korona. For å få 
flest mulig opp av godstolen og ut på tur, påtok turlaget seg å legge ut 2 
nærturer hver dag i 2 uker i mars/ april. 
 
 

 
Kalle og Thor-Magne bærer utstyr opp til Ådnahovud under «Kom deg Ut – dagen i september 2019. 

 
 
I tillegg har vi sagt ja til å ha ansvaret for 22 nærturmål i kommunen. 11 av 
disse har turbokkasser plassert. 
 
Vi gjennomførte et familierebusløp i samarbeid med kommunen 1. mai i 
henhold til gjeldende smittevernregler. 
 
Turlaget har i tillegg planlagt Stolpejakten sammen med frivillighetssentralen, 
Strand historielag og Strand kommune som skal lanseres i 2021. Her ble det 
søkt om kommunal støtte, og vi fikk innvilget 30.000,- kr. til prosjektet. 
 
 

 



Vi har også erfart at turbok-kassene er svært populære turmål. Spesielt i 
koronaåret 2020. Vi har turbok-kasser plassert ut på Barkafjellet, Hamrane, 
Førlandsåsen, Tunglandsfjell, Ugeliåsen, Taurafjellet, Ådnahove/ Tøgjevågen, 
Topphøna, Moslifjell, og Heiahorn i Strand. På Forsand er det Bergefjellet og 
Åsen.  

 
Flott utsikt fra Bergefjell på Forsand en klar ettermiddag utpå sensommeren i 2020. 

 
Årets 7-topptur ble flyttet til høsten og gjennomført med 48 deltakere.  
 

    
Utsikt fra nest siste topp på 7 Toppturen; Slåtteknutane 

 
 
 

 
        Merking ifm. 7 Topptur 
 



Vi er også i dialog med STF om å bistå med og om mulig være med å ha ansvar i 
form av dugnad, hyttetilsyn o.l. på nylig kjøpt hytte ved Sunnmorkvatnet. 
 

 
Arnt Helge foran hytta i søre enden av Sunnmorkvatnet (befaringstur ilag med Thor-Magne 2.februar 2021). 

 

 

Antall medlemmer: ca. 965 (blir direkte tilknyttet det lokale turlaget samt Stavanger 
Turistforening når en betaler medlemskontigenten i DNT) 

 
Antall deltakere på arrangerte turer og aktiviteter: ca. 280 
11 turpostkasser: 19.869 +++  
 

ØKONOMI 

• Strand og Forsand turlag er integrert i Stavanger Turistforening sitt 
regnskap som eget prosjekt. Den største posten i vårt regnskap er 7 
Toppturen. Når det gjelder årets regnskap så viser det et positvt resultat på 
32 000 – dette komme av at tilskudd til Stolpejakten fra Strand Kommune 
på 30 000 ble inntektsført i helhet i 2020, mens den reelt sett hører til i 
2021, da det er i 2021 prosjektet vil ha oppstart og tilkommende 
kostnader. Det vil si resultat når vi ser bort i fra dette er på 2 000 kr i pluss 
for vår avdeling.  

• Vi har i 2020 vært heldige og fått støtte til både Stolpejakta (30 000,- frå 
Strand kommune, kulturavd.) og til utstyr til Barnas Turlag (20000,- frå 
Amedia). Tilskuddet fra Amedia ble brukt til innkjøp av bålpanner og 
øvrig turutstyr som hengekøyer, lykter, kjeler, kart og kompass til Barnas 
Turlag. 



• Vi har i tillegg også i 2020 hatt gode sponsorer med på laget, Norgeshus 
OKS, og Bremnes Seashore som begge bidrar med sponsormidler. I tillegg 
var Coop Extra v/Rune Notvik med og sponset frukt, nøtter og sjokolade til 
turen.  
 

Planlagte turer og arrangementer 2021: 

- «Kom deg ut – dagen» 7.2 
- Årsmøtet 25.2 
- Mars/ april: stiløpetur 
- April (dato ikke satt); Basartur til Sørskår 
- April/ mai (dato ikke satt): Kveldsmat-tur til ? (Barnas turlag) 
- 4.5: Stiløpetur «Tømmervatnet rundt» (ilag med STF Fjellsportgruppa, 

akt.nr. 826 på STF.no ) 
- 29.5: 7 Toppturen (Liarvatnet) 
- 10.6: Stiløpetur: Langtur i Jørpelandsheiene (ilag med STF 

Fjellsportgruppa, akt.nr. 804 på STF.no ) 
- September: Kom deg Ut dagen 
- Aug./ Sept.; Barnas turlag arr. 
- Oktober: Fellestur i Holtaheia 

I tillegg planlegges det for en fellestur inn til hytta i Sunnmork. 

Merk likevel at alle planlagte arrangementer og fellesturer avhenger av 
hvordan smittesituasjonen og smittevernrådene blir til enhver tid. 

 

Alle våre turer/ arrangement blir i hovedsak annonsert på Facebook. Enkelte 
også i Strandbuen. Alle arrangement ligger på Stavanger Turistforening sin 
nettside. Noen av turene blir også annonsert på DNT sin nettside. 

https://www.stf.no/strand-og-Forsand-turlag 

Facebook: Strand og Forsand turlag 

 

 

På vegne av styret i Strand og Forsand Turlag; 

Arnt Helge Aakre 

Styreleder 

Jørpeland, 24.2.21 

 

Vedlegg: resultatregnskap og prosjektregnskap 

https://www.stf.no/strand-og-Forsand-turlag

