
ffiinnskogen og Omegn 24.04.2019 på Hanstad

barne- og ungdomsskole kl 18.00 med27 medlemmer tilstede.

1. Åpning v/Vidar Brænden. Vidar gav årsmøtet et tilbakeblikk fra sitt år

som stYreformann.

2, Godkjenning av innkalling. Vedtak: lnnkallingen ble godkjent, og var

annonsert på DNT FO sin hjemmesiden samt i Finnskogvandreren.

3, Valg av ordstyrer og referent. Vedtak: Som ordstyrer ble Vidar Brænden

valgt, og som referent, Gunn Marit Lindmoen'

4. Årsmelding 2018

Stvret har bestått av Vidar Brænden, leder, Stig Johansen, Trond-Asle

Daltveit, Gunn Oddny Bakken, Atle Løvaas,Tonje Kongsrud, Gunn Marit

Lindmoen, referent, .

Revisorer: Rune Skjørmoen og Ole Jonny Nordhagen'

Valskomite: Geir Olav Nerby, Mette Korsmo. Repr fra Solør manglet

2019.

Møter: Felles digitalt arkiv ble innført. Det samme er og på trappene på DNT sentralt'

bilte-.r gratis fo-r styret, og de som knytter seg til. Stier, referater, og alt som vedrører

DNT FO ligger her digitalt.

Aktivitetel:-Jakt og fiskedager sammen med Finnskogen camp. Finnskogen, stier og

hytter er populært og vil trolig tilta i årene som kommer.

iLrskingkuis i Elverirm. En del turlederkurs med godkjente instruktører. Ut.no; - der har

DNT en-strategi, skal bli ledende innen friluftsliv. En del har deltatt på kurs def'

Feil og mangler ved hytter og stier må meldes i fra.

Medlemstall viser neslen 2200 medlemmer, en økning på 10 prpq$nt, som er v$ldig hra'

Økonomi:
HlfeOfemsf,ontingent og tilskudd, er inntektene. Daglig leder er flink til å søke midler.

Lene Sætaberget ville komme tilbake til økonomi i oak 5'

§iiryooing, oeinte gitt mye ros til dette. 50 km merkpt stl over svenskegrensa. A rydde

stiei, vil dti et proout<t etterhvert. Folk ønsker å komrle rlt og rydde stier. Leder takket de

som hadde deltatt,

Det planlegges en videosnutt. Hordaland gav tilsvaren{o ansvar med videosnutt til tre

ungdommer, slik at folk kunne se stier og hytter' 
I

Hvttene:
Gr-rcGtor innsats på Slettmoen. En hedoillp innsats, og beklageligvis har primus motor

fra dette prosjektet gått bort.

Det har kommet tilild på hytter, også som det er takket nei til. Bergli er «tja». Det er gitt

en åpning for arealutvidelse på 45 mål nå, Stedet ligger nær Finnskogleden med utsikt

ouer*jøå. Bilder må systematiseres, og hyttene må ha tilstandsrapport, en



organisatorisk jobb, som blir en del av arkivet. Oppfording om å bruke kamera og ta

bilder, av leder. Dronebilder er fint, og appellerer til dette.

§pørsmår fra årsmøtet kom, om å samarbeide med andre hytter i Gravberget.

tånes stilling ble først utvidet fra 50-75, og nå 75-100 ut 2019, i tillegg utfører hun en del

frivillig arbeid,

kartåne; Finnskogen sør og nord blir oppdatert, og Øyvind Steinbekken har gjort dette.

Finnskogen sør nærmer r.6 a bli ferdig. Spillemidler kan søkes til dette. Øyvind løp 50

mil og kartla i2018.

Stolpeiakt
stor aktivitet 460 stolper, det var søkt om midler og lagt ut brosjyrer tJ!o!o ggr har

rtolp.n. blitt besøkt,'og 5400 har deltatt, Stolpejakt bliir opprettholdt i 2019..

5. Regnskap. Regnskap 2018: Daglig leder Lene Sætaberget presenterte

regnskap, budsjett og aktivitetsplan,

lnntekter; kr 725000 i medlemskontingent, salg brosjyrer kr 52000,

hytteinntekter kr 41690, gaver og tilskudd som ikke er merket kr 63000, og

profilering kr 56000. Møter inkl. landsmøte kr 51000. lnntektertotalt 943690 og

utqifter 988700'

Spørsmål fra årsmøtet på regnskap, på at tallene ikke stemmer. Lene forklarte

at regnskapet var en del kaos å rydde opp i, og at hun hadde gjort en jobb

med dette, og at dette var et forkortet utgave, men det skulle stått en

diversePost, la hun til.

6. Budsjett 2019. Daglig leder Lene Sætaberget leste budsjett 2019 med en

sum og 
-balanse 

på kr1 065 000,00 med resultat i null. Spørs1ålfra salen som

ble forklart rundt en post, at turprogram2A2O gikk inn i 2019. Finnskogleden er

«i vinden», tre gapahuker med doer skal inn der, stifaddere til nesten alle

etapper er på plass, ny oppdatert nettside kommer. Blir gjort mye i sommer,

søndre del er satt opp som «signaturled» på svensk side.

7. Aktivitetsplan 2019. Den 12. Mai er det nasjonal støttemarsj i Norge. 7'

September er det samarbeidstur til topps i Elgklinten i regi Røde Kors.

Finnskogensørblirkart,klarttilsommeren'«Altforalle»'stolpejaktenjobbes
det med-i disse dager, dette var i gang. Alle som var med ifjor med å sette ut

stolper, hadde sagt ja i år. 5. Oktober Abborhøgda. Salen etterlyste nye

kjentmannsmerker - de gamle går ut 2019, og lltt rundt geocatching. Lene S

besvarte spørsmålene med at ei hadde sagt ja til å overta ansvaret med

g.o.ri.nffi O.t rit bli nye kjentmannsmerkBr presentert for neste ti år'

Åsmund Skasdammen foreslo for årsmøtet at ffentmannsmerket kunne

kombineres med stolpe, og nevne dette i en fplder, noe som kan bidra til å

begrense kjøringen,



8. Satser for medlemskontingent 2020. Vedtak Årsmøtet vedtok

enstemmig å følge standardsatsene DNT har på sin side.

9. Fastsettelse av godtgjørelser og andre satser, Vidar B hadde ordet til

praksisen hittil, at styreleder og sekretær har fått et honorar, og

styremedlemmer gratis medlemskap til DNT. Styreleder mente man skulle

stille seg bak praksisen som var førttil nå, med verdsetting av ansvar og jobb

ved honorar. DNT praktiserer dette annerledes. Daglig leder hadde vært på en

del samlinger, og dette hadde vært oppe i ledergruppa, at det ikke burde være

honorering. Hun påpekte innsatsen hos andre også, som snekring, sti- og

hyttearbeid. DNT sentralt mener det er feil, da mange andre ikke får en form

for honorering, sa hun. Tar man på seg et verv, er dette frivillig, Styret før var

et mye mer arbeidende styre, før det ble ansatt en daglig leder, sa daglig

ledei. Asmund Skasdammen hadde sittet i hovedstyre, men DNT påbød ingen

i noen retning, siden de ikke eier lokalforeningen. Gunn Marit Lindmoen

påpekte tidligere årsmøteforslag, med forslag fra Gunnar Jervell om tilogmed

å øke honoraret,

Vedtak: a) Det ble gjort skriftlig avstemming på om styreleder og referent

skulle ha honorar etter årsmøtet 2019 eller ikke, og om styremedlemmer skulle

ha gratis medlemsskap. b) Skriftlig avstemmin g av 27 med stemmerett viste:

27 leverte lapper: 8 ia, 18 nei os 1 blail stemte for at det ikke skal ytes noe

honorar, eller ytes gratis medlemskap til styremedlemmer.

10. lnnkomne saker. * K/E har foreslått representant med stemmerett i

styret FO. *Forslag tilvedtekter for lokallag og pNT FO. Debatt:KlE

Lokallagene skal ha stemmerett i styret, og med dette forslaget blir det

utvidelse med 9 i styret. Dette er et forslag som kommer inn under forandring i

vedtektene. Lokallag kan alltid sende inn forslag til styret, uavhengig av dette,

Gunn Marit Lindmoen sa at lokalavdelinger ble som et idrettslag med

underavdelinger, som en kommune med formannskAp og utvalg, og hos

samtlige er alle disse nærmere brukerne, og alt sqfn plir gjort der, er

grorrib.idet. Det er vanskeligere med roller, sa hUr1. Stig Johansen var også

imot utvidelse, og begrunnet dette. Noen sa det var en ide' for lokallagene å

benytte seg av personene som satt i styret, ikke alle blir brukt, enda det er

kjent hvem som sitter i styret. Det ble en reduksjon av styret da lokallagene ble

opprettet, og Johansen var fullstendig imot utvidelse på bakgrunn av det som

er gjort tidligere. Gunn Oddny Bakken spurte «hva slags suppe blir dette»?

noveOstyret er et styre for seg, Utfallet med personer i fra lokallagene i styret

blir jo bare ett styre med dette forslaget, ikke ett hovedlao og flere lokallag.



Gunn Oddny spurte; hva er min rolle? Jeg vet ikke hvem som er medlemmer i

lokalavdeling, og jeg skal representere mitt lokallag.

Johannes Haugland sa det var greit å være med å beslutte noe, og ikke nikke,

men mente litt På begge sider.

Vidar Brænden sa at styret måtte bli flinkere til å fremlegge saker. Det må

komme gjennomarbeidede saker til styret, med arqumenter for oo imot. Styret

skal lage strategier og komme til et overordnet arbeid. Det har vært for dårlig

målsetting, det må mer på plass, sa han.

Asmund Skasdammen minnet om at lokallagene ble opprettet, skulle dette

være et bindeledd til lokallagene. Ved behov skulle leder tiltre. 0g det skulle

skje minst en gang pr. år. Dette forslaget er like unaturlig som at hovedstvret

skulle hatt stemmerett i lokallaoene, sa Skasdammen'

Trond - Asle Daltveit mente det ikke var riktig at vi ikke har fått gjort noe i

styret. A føle seg inkludert, er viktig. Tydelig signal fra lokallagene, var det han

ønsket å si.

Vedtak: skriftlig avstemming viste følgende blantZ7 stemmeberettigede; en

nf 
.*1 

ffia_qg_1S *i stemte mot at lokallagene skal ha stemmerett og tiltre

noreOsty*L rned utvidelse til 9 faste styremedlemmer. Styret vil bestå av 6

representanter i året som kommer.

Forslag til vedtekter for lokallag og DNT FO

Paragraf 3 har med annen lokalkulturhistorie, som forandring

paragraf 5 har endringen en konto. en kontaktperson inn til regnskapskontoret

paragraf 6 kontakt med media skal skie via daqlio leder eller stvreleder

Leder leste så opp Vedtektene med endringer'

Debatt undersaken forslag tit vedtekter Åsmund Skasdammen sa det

kunne vært artig og sett de gamle vedtektene, og påpekte at det å endre

vedtekter er en lang prosess. Dette med fullmakt mangler. Formuleringen i

paragraf 6. P 1 .Vi samarbeider ikke med DNT sentralt, vi er

Kan stå samarbeider med DNT landsst:tre, foreslo han'



Paragraf 2 medlemsfordeler eller arbeidsområde, som innebærer helt

forskjellige ting. Dette må presiseres, sa Skasdammen.

12afullmakter inn der?

Vedtak: Arsmøtet vedtok å utsette 12 a, som tas opp på neste årsmøte.

Vedtektene ble enstemmig vedtatt med endringer,

Det er jobbet frem ett sett med vedtekter som gjelder for lokallagene, Solør,

t(E og Elverum. Lokallagenes "medlemsområde"

Paragraf 4 no 5 har med tale og møte rett ref. avstemming i foregående sak.

Og en i styret møter i stedet for sitter.

Paragraf 7 pkt 1, rettet til medlemsområde

Vedtak: endringene ble enstemmig vedtatt.

11. Valg= Valgkomiteen tok ordet og sa de skulle vært tre, men bare var to.

Derfor gproe de dette arbeidet i fellesskap. stig Johansen ønsket ikke

gjenvalg, og det ble lansert forslas på Turid Bierkestrand, Gunn Oddny

Bakken ønsket ikke gjenvalg, og det ble lansert forslaa på Sturla Bønke' Leder

Vidar Brænden tok ikke gjenvalg. Trond Aste Daltveit ble dkekte forespurl

under møtetom han stilte som leder av hovedstyret. Dette svarte Daltveit ja

påJrlytt ..dlem i valgkomiteen ble forestått med Aina Briskerud, Reserve til

styreivar Bjørg Gaarder, som rykket oop som fast st:rremedlem da Brænden

Jan Gaarder, begge tilhørende Kongsvinger.

Vedtak: Alle fire forespurte styremedlemmer ble enstemmig valgt inn i

f'or.Ortyr.t, Aina Briskerud ble valgt inn i valgkomiteen, og revisorene Bjørnar

Søberg og Carl Jan Gaarder ble valgt enstemmig som revisorer.

Etter valget var unnagjort ble de som gikk ut takket av, og ny styreleder Trond

Asle preienterte seg selv og takket for tilliten, og takket for samarbeidet. Vidar

Brænden takket også for samarbeidet og ønsket det nye styret lykke til.

Årsmøtet takket av de som gikk ut av styret, med blomster

Daglig leder ta.frket valgkomiteen.



Vedtak to til å skrive under protokollen ble valgt å være Peter M0rer og Geir

Olav Nerby.

fr/*&/-
Peter M0rer


