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 Årsmøte i Vestby Turlag 24.09.2020 kl. 18:00 på Son bibliotek 

Saker. 

1. Godkjenning av innkallingen og saksliste 

2. Valg av  

• Møteleder 

• Referent 

• Tellekorps 

• 2 til å underskrive protokollen 

3. Styrets årsmelding 

a. Om styret 

b. Om turgruppa 

c. Om stigruppa 

d. Om Barnas Turlag 

4. Regnskap 

5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene 

6. Eventuelle saker fremmet av medlemmer eller styre 

7. Valg av leder og styremedlemmer til nytt styre. 

8. Valg av valgkomite 

9. Valg av revisor 

Årsmøtet er kunngjort i Vestby Nytt, på Facebook og på nettsiden: http://vestby.dntoslo.no 

3a Styrets årsmelding  

I slutten av september 2019 fratrådte daværende leder i Vestby Turlag med øyeblikkelig 

virkning, og Tove Lundberg ble valgt av styret til å være konstituert leder fram til årsmøtet 

2020. DNTOO var representert på dette møtet med 2 personer. 

Styret har bestått av: 

Tove Lundberg konstituert leder 

Hallgeir Lødøen  styremedlem, representerer stigruppa 

Carine Johansen  styremedlem 

Ingrid Medland  sekretær 

Berit Pettersen  kasserer 

Marcel Grohmann  nestleder og leder Barnas Turlag og turlederne 

 

Valgkomite:   Marianne Tønsberg og Kristian Kolnes 

 

Det har vært holdt 6 styremøter.  

 

Medlemmer 

Alle som bor i Vestby kommune og er medlemmer i DNT, blir automatisk medlem i Vestby 

Turlag. Turlaget har pr 1.1.2020 ca. 900 medlemmer. 

  

http://vestby.dntoslo.no/
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Vestby Turlag har 3 undergrupper: 

Undergruppene Antall ledere 

Turgruppa 15 aktive + 4 passive 

Stigruppa 1 

Barnas Turlag 2 

 

Aktiviteter. 

Aktivitet Antall Deltagere 

Turer 49 400 

Arrangementer 7 1200 

1.hjelpskurs 1 8 

 

Dugnad/frivillig arbeid: 2129 timer er rapportert til DNTOO for 2019. 

 

3b Turgruppa  

Turgruppa består av 15 aktive turleder som arrangerer to turer i uken fra mars t.o.m. 

Juleturen i desember. Turene gå på onsdager i syd med oppmøte i Son eller Hølen, og på 

torsdager i nord med oppmøte i Hvitsten eller Vestby. Noen turer går i Garder. 

 

I 2019 gikk vi til sammen 49 turer, hvorav 18 kveldsturer og 5 søndagsturer. Antallet 

deltagere på alle turene gjennom året var til sammen ca 400.  

 

3c Stigruppa 

Som tidligere år har stigruppa arbeidet med å tilrettelegge nye turstier og vedlikeholde 

gamle ved å rydde, merke og skilte disse i samsvar med Merkehåndboka og 

Turskiltprosjektet. Hver tirsdag har vi stidag fra 10:00 til 14:00 eller til vil blir ferdige med et 

delprosjekt. På papiret har vi 30 medlemmer, men som regel møter det opp 3 til 5. I 2019 

produserte vi 1301 timer til en dugnadsverdi av kr. 390.000. En økning fra 2018 på 50%. 

Vi har loggført følgende oppgaver i Skiltprosjektet for perioden 2013-2018: 
 

Statistikk stigruppa 
Oppgaver 2019 2018 % økning 

Grunneieravtaler 89 89 0 

Stolper 253 89 184 

Skilt 737 635 16 

Km tursti 145 100 45 

Dugnadstimer 1301 870 50 

Gapahuker 8 6 33 

Turkort 18 9 100 

Turvideoer 13 3 333 
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✓ Vi har samarbeidet godt med kommunen om ny turkartportal 
✓ Sammen med kommunen har vi også fått på plass skiltportal 
✓ Samarbeidet med turgruppene om turer 
✓ Ledet pilegrimsmarsj på turstier fra Son til Ås kirke 
✓ Vi har samarbeidet godt med Vestby Nytt med artikler og turbeskrivelser 
✓ Fortsatt samarbeidet med Vestby Historielag om skilting 
✓ Mange skilt er ikke satt opp fordi kommunen ikke har fått på plass noen grunneieravtaler i 

perioden 
 

3d Barnas turlag 
I 2019 gjennomførte B.T. sju (7) arrangementer og vi hadde omtrent 1200 deltakere. Vi 
deltok på Bygdedagen, Julemessa, arrangerte Kom-deg-ut-dager og gjennomførte tre 
overnattinger ute i naturen. (25 telt på Krokstrand)  
 

4 Regnskap 

Fra Lars Kjæres legat har vi mottatt kr. 17.000 for 2019 og kr. 1.000 for 2020. 
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Vestby turlag

RESULTATREGNSKAP 2018 2019
 Budsjett 

2020 

Inntekter

Arrangement /Aktiviteter                  400              1 000 

Offentlige tilskudd/ annet              6 000 

Driftstilskudd DNT            52 308            45 147            55 000 

Sponsorinntekt            17 000              1 000 

Sum inntekter            58 708            63 147            56 000 

Kostnader

Arrangement            10 026              4 975              6 000 

Møter, kurs etc.            24 500 

Andre driftskostnader            43 281            46 358              9 500 

Salgs og reklamekostnad            16 000 

Sum kostnader            53 307            51 333            56 000 

Finansinntekt/ Kostnad

Renteinntekt                    61                    54                    50 

Rentekostnad

Årsresultat              5 462            11 868                    50 

BALANSE              2 018              2 019 

Eiendeler

Bank DNB          110 399          122 267 

Bank Nordea

Fordringer DNT*

Sum Eiendeler          110 399          122 267 

Egenkapital og Gjeld

Egenkapital          103 888          115 756 

Gjeld              6 511              6 511 

Sum egenkapital og gjeld          110 399          122 267 

-

* Fordringer DNT

** Gjeld:
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5 Eventuelle forslag til endring av vedtektene 

Styret foreslår å endre §6 og §7. 

§6: Valgkomité  

Turlaget skal ha en Valgkomité på tre medlemmer, hvorav to medlemmer velges av årsmøtet for to 

år, slik at ett medlem trer ut hvert år. Ett medlem oppnevnes av styret for ett år av gangen. Forslag 

om leder og medlem av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av turlaget. 

endres til 

§6: Valgkomité  

Turlaget skal ha en Valgkomité på to medlemmer, hvorav to medlemmer velges av årsmøtet for to år, 

slik at ett medlem trer ut hvert år.  

§ 7 Årsmøte  

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokal avis og på internett 

minst seks uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst en 

måned før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 

endres til 

§ 7 Årsmøte  

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokal avis og på internett 

minst tre uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst to uker 

før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøtet. 

Det forutsettes at endringene godkjennes av DNT Oslo og Omegn. 

6 Eventuelle saker fremmet av medlemmer eller styret 
På grunn av manglende støtte fra sentralt hold og manglende samarbeid og støtte fra 

kommunen, besluttet FNF Vestby å avvikle driften i løpet av 2020. Turlaget har inngått avtale 

om å overta utstyr og prosjektmidler som måtte være igjen for å videreføre disse 

prosjektene. Det innebærer et nært samarbeid med andre lag og foreninger om vedlikehold 

av turstier, lysløypa i Son, gapahukene mv. 

7 Valg av leder og styremedlemmer 
Forslag til nye kandidater: 

Tove Lundberg leder       

Hallgeir Lødøen  styremedlem, representerer stigruppa  

Carine Johansen  styremedlem      

 

8 Valg av valgkomite 

Forslag til nytt medlem: 

Valgkomite:   Tore Rahn 

 

9 Valg av revisor 

Turlagets regnskap føres av DNTOO og revideres sentralt. 


