Referat årsmøte DNT fjellsport
Dato: 15.02.2017
Sted: DNTs lokaler i Marken
1) Valg av møteleder, referent og tellekorps
Møteleder: Are Mossefinn Sandvik
Referent: Are Opstad Sæbø
Tellekorps: Petter Bjørstad
2)Årsmelding
 Are Mossefinn Sandvik presenterte DNT fjellsport Bergens årsmelding.
 Spørsmål til årsmeldingen: Kan styret si noe om årsaken til økningen i aktivitet og interesse
for tilbudet til DNT fjellsport de siste årene?
◦ -Vi har opprettet en ressursgruppe som både skaper miljø og bidrar til bla
fjellsportmøter og arrangementer
◦ - Vi har en økning av ant turledere og har arrangert et eget sommerturlederkurs for
fjellsport.
◦ - Styret har fått jobbe målrettet i flere år
◦ - En økning i antall kurs og deltakere på kursarrangører
◦ - God deltakelse på samlingene
◦ - Endret navn på klatrekurs
 Kommentar/rettelse til årsmeldingen: Det var NF som arrangerte sikkerhetskonferansen.
 Spørsmål til styret: Hvor går smertegrensen for hvor stor gruppen skal bli?
◦ Dette er et høyaktuelt spørsmål ifm at DNT ønsker å fronte DNT fjellsport som DNTs
spydspiss.
◦ Fokus må være å bygge kompetanse og få rett folk på rett tur og skape et kjekt miljø. Vi
må være flinke til å informere godt om turene og andre tilbud slik at vi får riktige folk
med oss. Også viktig at vi er en del av BHT som også har et bredt tilbud som vi skal
være flink til å informere om. Så lenge dette er fokus tror ikke årsmøtet at det
nødvendigvis finnes en smertegrense.
3)Valg av nytt styre
 Valgkomiteen har bestått av Endre Rieber Sommersten, Fredrik Brun og Are Opstad Sæbø
 To styremedlemer går ut av styret: Kristine Solberg og Kjetil Eriksen
 Valgkomiteen redegjorde for kriteriene som er lagt til grunn for anbefalningen:
◦ Det er et ønske om å ha ca like mange menn som kvinner i styret. Derfor har
valgkomiteen prioritert kvinner i denne omgang
◦ Det er et ønske å ha styremedlemer med ulike interesser og kvaliteter
◦ Det er et ønske om å ha styremedlemer som er aktiv i fjellsportmiljøet og aktiv på egne
turer.
 Neste år står fire styremedlemer på valg som alle har vært i styret i fire år. For å sikre
kontinuitet i styrearbeidet foreslo valgkomiteen at det tas opp fire nye styrekandidater i
2017. Valgkomiteens innstilling til kandidater ble presentert i innkallelsen til årsmøtet og er
gjengitt under. I tillegg til de fire foreslåtte kandidatene, var det ende en god kandidat. Kari,
Celine og Cathrine presenterte seg selv. Robert var ikke til stede pga jobb. Valgkomiteen
presenterte Robert, og informerte om at han vil være mye bortreit med jobb frem til







sommeren.
Det ble informert at det er mulig å komme med benkeforslag eller motforslag til antall
personer som skal velges inn i styret.
Det ble stilt spørsmål til hvorfor valgkomiteen innstiller en kandidat som er mye bortreist
med jobb når det var andre alternativ. Svar:
◦ Dette var en totalvurdering av valgkomiteens kriterier for valg av kandidater.
◦ I tillegg ser ikke valgkomiteen det som kritisk for styret at ett medlem er lite aktivt i
starten, da det foreslås 8 styremedlemer mot normalt seks.
Møteleder spurte årsmøtet om det var motforslag til valgkomiteens forslag om å ta inn fire
personer i styret. Ingen innvendinger til dette.
Møteleder spurte årsmøtet om det var motforslag til valgkomiteens forslag til kandidater.
Ingen motforslag. De fire kandidatene ble dermed valgt. 16 stemmer ble talt.

Kari Halland:
Nyutdanna og aktiv dame frå Radøy. Kari bur i seglbåt på Marineholmen og på fritida liker ho å
springe og trene (mellom anna til Rett vest og Hardinglaupet). I helgene blir det ofte fjellski,
telemark, padling og klatring i skjærgården. Kari er godt kjent i fjellområda rundt Bergen. I DNTsystemet har ho tatt DNT sine ambasadør- og vardekurs og er klar for et tak med merking til
sommaren. Kari er påmeldt DNT fjellsport Bergen sitt kurs i alpin ferdsel til sommaren og planlegg
å byrje på DNT si turleiarutdanning så snart det passar.
Robert Hamlandsø:
Robert er utdanna både tømrar og offiser, og jobbar som vaktsjef/navigatør i fregattvåpenet i
marinen. Han har brei turerfaring og trivst godt med kiler i fjellveggen, på høge toppar i Alpane
(som Mont Blanc og Matterhorn), eller på lengre turar på fjellski. Han er utdanna klatreleiar inne,
og har leiarerfaring frå forsvaret. Sommerturleiargodkjenninga i DNT er nesten i boks.
Celine Cevy Dahl:
Entusiastisk klatrar både sommar og vinter og ivrig på toppturar. Har delteke aktivt i
fjellsportmiljøet i Bergen i fleire år. Jobbar til dagleg som eigedomsmeklar i Fana Sparebank og er
ein kløppar på sal og marknadsføring. Likar at ting skjer og å flytte eigne grenser, og er svært aktiv.
Cathrine Horn:
Kajakkinstruktør og nyutdanna DNT-vinterturleiar med bakgrunn frå fjellsportmiljøet I Stavanger,
der ho satt i styret i fjellsportgruppa. Aktiv klatrar, fjellskiløpar og på toppturar, og debutant i årets
Amundsen Extreme. Jobbar som ernæringsfysiolog på Haukeland og er ein solstråle utan
sidestykke. Få menneske har sett Cathrine anna enn smilande frå øyre til øyre.

4) Valg av nytt styre

5) Valg av valgkomite
Ny valgkomite:
Endre Riber Sommersten
Kristine Solberg
Cathrine Horn

6)Eventuelt
Sigrid Kvåle Myksvoll representerte administrasjonen i Bergen og Hordaland turlag. Hun rettet en
takk til styret og alle som bidrar til den veksten og det aktivitetsnivået vi har hatt det siste året.
7) Kåring av årest fjellsporter
Årets fjellsporter ble Endre Rieber Sommersten.

