
 
 
 
 
 

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 22. februar 2018 kl. 19  
i Løen på Gramstad  

Saker: 

• Godkjenning av innkalling 
• Valg av ordstyrer og referent  
• Årsmelding fra styret 
• Økonomi 
• Valg: 

o Valg av nye styremedlemmer 
o Valg av styreleder 
o Valg av valgkomite 

 

Styret vil presentere:  

• Bilder fra 2017 
• Planer for 2018 
• Turprogrammet for 2018 inkludert Barnas Turlag Sandnes  
• ”10 på topp” i Sandnes 2018 – med nye topper  

Velkommen!  

 

Sandnes 08.02.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Årsmelding 2017 
 
Styret: 

Pål Andersen – styreleder (permisjon fra januar til august) 
Knut Sellevold – Nestleder (fungerende styreleder fra januar til august) 
Else Jonnie Bråstein - kasserer 
Jan Woldstad - sekretær 
Sissel T. Torgersen – ”10 på topp” 
Mari Ueland – Barnas Turlag, kajakk 
Eivind Knutsen - styremedlem 
 

Styrets arbeid 
Styret har i løpet av året hatt åtte styremøter og ett årsmøte. 

Av saker som har vært opp til behandling kan nevnes:  

• Planlegging og gjennomføring av større arrangementer som to «Kom deg ut 
dager», lansering av «10 på topp», samt høstmøte med foredrag av Marius 
Fuglestad som snakket om sin Norge på langs tur. Fuglestad ble i 2017 kåret 
til «Årets eventyrer». 

• Løpende evaluering og referat av status på alle våre virksomhetsområder  
• Planlegging og gjennomføring av årlig medarbeidersamling for frivillige. 
• Utarbeidelse av turprogram 
• Planlegging, organisering og gjennomføring av dugnader og arbeid på stier  

og løyper med mer. 

Medlemstall 
Ved utgangen av 2017 hadde Turlaget 5146 medlemmer. Det er økning på 318 
medlemmer fra 2016. 

Turvennprosjektet 
Turvennprosjektet er et samarbeid mellom Sandnes Turlag og Læringssenteret ved 
Flyktningenheten i Sandnes kommune. Det er kalt "Språktrening på tur". 



Annenhver torsdag går en tur i nærområdene til Sandnes. Den uken det ikke er tur 
blir språkundervisningen lagt om med tema innen natur og friluftsaktiviteter.  
På turen bruker vi naturen og ting vi ser til å lære inn nye ord og sider ved norsk 
natur,  samfunns- og friluftsliv. På turene deltar norske turvenner sammen med 
gruppa fra læringssenteret. I 2017 har en gått 16 turer. På våren hadde vi avslutning 
med grilling på Gramstad. Til jul hadde vi avslutning med julegrøt. 
I mai hadde vi en familiedag i samarbeid med Brukerrådet ved Flyktningenheten. Her 
var det samlet rundt 100 deltagere. Tilsammen har 466 deltatt i dette opplegget med 
en dugnadsinnsats av frivillige på rundt 450 timer. 
 
“10 på topp” 
10 på topp i Sandnes 2017 har bestått av en komite med rep. en fra styret og 3 
frivillige. Vi har hatt 4 komitemøter. Disse toppene har vært med: Selvikstakken, 
Undeknuten, Øykjafjellet, Sulken, Grimslifjellet, Dalsnuten, Stortofjellet, Krossfjellet, 
Kjøllenuten og Eilevfjellet.  

De 5 siste er beregnet for barnefamilier og Barnas Turlag har arrangert fellesturer til 
toppene.  Midlertidig postkasse (grønn) ble satt opp på Stortofjellet. 
Turistforeningenes turpostkasser ble satt opp på Øykjafjellet og Kjøllenuten.  

Trykket opp 6000 turfoldere og 3000 klippekort + plakater og 500 Diplomer.  pr. 1/11 
var det ca. 1300 turfoldere igjen og 500 klippekort. Dette skyldes blant annet at det 
ikke i år har vært postkasse oppe på Gramstad hvor vi tidligere har fått gitt ut mange 
foldere og klippekort. Lanseringen fant sted på Gramstad 23 april. Den ble slått 
sammen med konsert holdt av Stavanger Studentforening på låven. Arrangementet 
het KUL-TUR-TUR. Vellykket arrangement med utgivelse av turfoldere/klippekort, 
konsert av Stavanger studentforening på låven og sang ute i løypa opp til Dalsnuten. 
Familie aktiviteter; Turbo, stylter, bokselek, sekkeløp og varme griller på «Tunet» på 
Gramstad.  Annonse i Sandnesposten. Tur med Stavanger Aftenblad til Stortofjellet , 
Flott repotasje Stavanger Aftenblads A-magasinet i juni mnd. Sponsorer har i år vært: 
Kiwi, Lura, Meisland Trappefabrikk, Rørlegger Torgersen, Zykkelsentrum, 
Kongeparken og Fatland. Sponsingen består mest av gevinster til premier (et par 
firma gir pengegave). Samarbeidet godt med Hetland sport, som gir ut mesteparten 
av brosjyrene og Sandnes Kommune ang. turene og kartene. Det ble levert inn 403 
turkort, hvor 286 voksne og 117 barn. Dette er en nedgang siden 2016 på ca. 100 
stk. Kan kanskje dels skyldes mindre utgitte foldere og dårligere vær. De som har 
levert inn er fra 1-77 år. ca. 2/3 fra Sandnes kommune.  Forhåndstrekket på et 
komitemøte og lanserte vinnerne på Høstmøte 15.nov. 5 gevinster i voksen klasse 
og 5 gevinster i barneklassen. ca. 110 dugnadstimer.  

Bersagel kajakklubb 
Turlaget har også i år hatt et samarbeid med Bersagel kajakklubb. Det var satt opp 
fem turer, hvor tre ble avlyst på grunn av sykdom, en tur møtte det ingen på og den 
siste turen var det tre deltagere med. Styret besluttet på styremøte å ikke videreføre 
dette tilbudet  

Arrangementer, møter og lignende 
Turlaget har gjennom året arrangert ett Ambassadørkurs (25 deltagere), årsmøte (16 
fremmøtte inkludert styret), åpent høstmøte (100 fremmøtte) og en samling for 
frivillige på Gramstad med 33 fremmøtte. I tillegg har vi hatt to ”Kom deg ut” dager på 
Gramstad, en i februar og en i september. Her møtte hhv ca. 800 og ca. 600 stk. 



Lansering av ”10 på topp” var i april med ca. 500 fremmøtte. Her var det også to 
konserter i den nye Løen på Gramstad (første kulturarrangement i Løen), med ca. 90 
betalende tilhørere. Turlaget arrangerte i samarbeid med Flyktningenheten ved 
Sandnes Kommune – en internasjonal familiedag på Gramstad den 6. Mai med 90 
deltagere. I tillegg har Knut Sellevold hatt et innlegg om Turvennprosjektet på Forum 
for innvandrerkvinner ( i februar), og presentert turlagets planer for 2017 på 
Gramstads venner sitt årsmøte (også i februar). På Andersen hadde et foredrag om 
Turlaget i mai for Sandnes Pluss. Her var det 30 tilhørere. Knut Sellevold har hatt en 
forelesning ved VID på et seminar om frivillighet og samfunnsansvar. Emne var 
Turvennprosjektet. Turlaget har også bistått STF på store arrangement som Opptur, 
7-nutsturen og Lykter på Gramstad.  
 

Turer for vokse 
Turlaget har i år hatt 9 turer for voksne. Dette har i hovedsak vært på søndager. 
Turene har gått til Undeknuten, Stølafjellet/Grimslifjellet, Bådnaknuten/Buløyfjellet, 
Madlandsheia, Trekuletur, Sulken og Brekkeheia. I tillegg har vi hatt to 7-nutstrimmer 
i forkant av 7-nutsturen. Totalt har 106 deltagere hvert med på disse turene.  

Turer for barn 
Turlaget har gjennom året hatt 9 turer for barn og barnefamilier. Fem av disse turene 
var knyttet til ”10 på topp” – toppene. En tur ble avlyst pga sykdom, og på en tur 
møtte ingen – antakelig pga dårlig vær. Mest oppslutning hadde ”Tur for de minste til 
Kubbetjørn” med 80 deltagere og to turledere, samt ”Moro med høstblader” på 
Arboretet med 33 deltagere og to turledere. I alt 181 deltok på turer for barn.  
 
Markedføring – facebook web Sandnesposten turprogram 
Turlaget har i løpet av året hatt 11 registrerte innlegg i Sandnesposten. I tillegg har 
alle turer/arrangement blitt lagt ut på våre nettsider, og Facebook har blitt brukt 
gjennom hele året til markedsføring av turer og arrangement, omtaler av dugnader 
og annet stort og smått som turlaget har vært involvert i.  

Dugnad i løyper og under egne arrangementer 2017.  
Dette året har våre frivillige lagt ned en kjempeinnsats for å holde løyper og stier i 
god stand. Til sammen har de brukt 563 timer til å rydde og merke løyper, til å plukke 
søppel i strandsonen langs Gandsfjorden og til å sette opp nye stolper og skilt. I 
tillegg har de frivillige stilt opp ved arrangementer. Og, før 7-nutsturen ble løyper satt 
i stand og merker satt opp. Men, løyper og stier brukes av tusenvis av mennesker, og 
behovet for vedlikehold og oppgradering vil øke i tida som kommer. 

Økonomi 
I tillegg til Sandnes Turlag sitt regnskap, har også Stavanger Turistforening sitt 
regnskap for sine utgifter knyttet til driften av turlaget. I dette regnskapet framgår en 
del av kostnadene knyttet til turlagets aktivitet. Dette regnskapet var ikke klart da 
årsmeldingen ble sendt ut.  

 
 
 
 



 
SANDNES TURLAG RESULTATREGNSKAP  

 
2017 

Driftsinntekter 
 

  STF 27500,00 
Medlemmer 7680,00 
10 på topp 4000,00 
Sum inntekter 39180,00 

  Driftsutgifter 
 

  Medlem 28554,50 
10 på topp 18999,00 
Styre drift 4735,00 
Styre km 3781,00 
Barnas Turlag 1928,00 
Turvenn 11340,00 
Kom deg ut 8459,00 
Rekv/gaver 595,00 

  Sum utgifter 78391,50 

  Resultat før finansposter -39211,50 

  Finansposter – renter 24 
Resultat 2017 -39187,50 

  Eiendeler 
 

  Inngående beholdning 42265,90 
Periodens resultat -39187,50 

  Spes eiendeler 3078,40 

  Kasse 0,00 
Bank 3078,40 
Sum eiendeler 3078,40 

  Bråstein 31.12.2017 
 

  Else Jonnie Trones Bråstein 
 Kasserer 
  


