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PROTOKOLL 
 

Årsmøte i DNT Nedre Glomma 2011 
 

Sted: FIF-Huset, Åsebråtvn. 42, Fredrikstad 
Tid:  Onsdag 16. mars kl 19.00 – 22.00 

 

 
 

Det var 32 stemmeberettigede til stede fra Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. 
 

 

Sak 1  Åpning 
Styreleder Anna Hellstrøm ønsket velkommen. Spesielt velkommen til kveldens gjest, 
næringssjef i Hvaler kommune, Bernt Erik Larsen, som av praktiske årsaker slapp 
til først med sitt interessante og fargerike lysbildekåseri om Ytre Hvaler nasjonalpark - 
den første nasjonalparken på Østlandet og den første som grenser inn til og går 
sammen med en nasjonalpark i et annet land, nemlig Kosterhavet nasjonalpark i 
Sverige.  Ytre Hvaler nasjonalpark omfatter et areal på ca.354 km2, hvorav 14 km2 på 
land og er unik når det gjelder sjeldne og truede plantearter, spesiell og variert 
sommerfuglfauna og en sjelden blandingsbergart på Søsterøyene. Korallrev er 
merkevare for nasjonalparken, og på grunn av en 470 m dyp kaldtvannsrenne som 
kommer opp langs vestkysten av Sverige, er artsrikdommen i havet stor. Dette og mer 
kunne Larsen fortelle og avsluttet med å invitere til et besøk i Kornmagasinet på 
Skjærhallen hvor nasjonalparksenteret holder til. 
 

 

Årsmøtet ble satt kl. 19.50 

               
Sak 2  Konstituering 
              Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. 
              Som møteleder ble valgt Torleif Gjellebæk og som referent Liv Simensen. 
              Til å underskrive protokollen ble valgt Finn M. Göransson og Terje Strømme. 
              Som tellekorps ble valgt Nina Syversen og Grethe Eide. 
              
 

Sak 3  Årsmeldinger fra styret og turgruppene 
     Møteleder tok opp de enkelte årsmeldingene til behandling. 
              Til Styrets årsmelding bemerket Svein R. Karlsen at han ønsket mer informasjon om 
    resultatet av de styresakene som var listet opp i årsmeldingen, ikke bare  
               overskrifter.  Av særlig interesse var annonseavtalen med Fredriksstad Blad og 
               Sarpsborg Arbeiderblad, nærmere samarbeide med  turistkontorene i Fredrikstad og 
               Sarpsborg og spørsmål om ansettelse av lønnet medarbeider i DNT Nedre Glomma. 
               Det ble gitt en kort orientering om disse sakene av styreleder og nestleder, og det ble 
               lovet å være mer presis ved utarbeidelsen av neste årsmelding. 
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               Til årsmeldingene fra Barnas Turlag, Tur & Kultur og Fjellsport fremkom ingen bemerk- 
     ninger eller kommentarer.    
       

                  I Seniorgruppas årsmelding var det oppgitt et snittall på 41 deltagere pr. tur. 
    Svein R. Karlsen ønsket å få oppgitt et samlet deltagertall for alle 23 turene.  Dette ble  
               anslått til 990 men er senere korrigert av gruppeleder til 1085 med en gjennomsnitts- 
               deltagelse på 47,17 pr. tur! 
                
               Vedtak: Årsmeldingene godkjennes med forannevnte bemerkninger. 
 

 
Sak 4  Regnskap for 2010 
 

    Kasserer Ole Magne Grytvik orienterte om ny versjon av årsregnskapet som ble delt ut 
               i møtet sammen med korrigerte kommentarer.  Etter råd fra revisor inntektsføres 
               ikke kommende års medlemskontingent før i regnskapet for 2011. Netto resultat for  
               2010 utgjør derfor kr. 37.769,54 og egenkapitalen kr. 724.273,10 pr. 31.12.2010. 
               Revisjonsberetningen ble lest av revisor Finn Eriksen. 
 

               Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets forslag til vedtak: 
 

               Regnskapet vedtas med de føringer som ligger i kommentarteksten. 
 

               For bedre å følge opp tidligere årsmøters vedtak foreslår styret at det i balansen 
               frem kommer hvilket beløp som er avsatt til eiendomserverv.  Dette utgjør  
               kr. 107.040,90 pr. 31.12.2010. 
 

               Styret tilrår at det avsettes kr. 20.000 av årets overskudd til eiendomserverv. 
 
              

Sak 5  Budsjett for 2011 
 

            Kasserer orienterte om de enkelte poster i det fremlagte budsjettforslaget. 
               Når det gjelder turgruppene ba Roar Hovde om en forklaring på differansen mellom 
               gruppenes budsjettforslag og de oppførte beløp. Dette ble forklart med oppnåelse av 
               en bedre annonseavtale med avisene.   
               Grethe Eide savnet en mer spesifisert budsjettoppstilling, med regnskaps- og 
               budsjettall for 2010. 
               Det ble lovet at styret ettersender de ønskede spesifikasjonene til turgruppene. 
 

               Årsmøtet sluttet seg deretter enstemmig til styrets forslag til vedtak: 
 

     Budsjettet vedtas med de føringer som ligger i kommentarteksten. Det inne- 
                bærer et budsjettert underskudd på kr. 66.979,00. 
 

                Styret gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av kontortjenester ved Sarpsborg 
                Turistkontor. 
 

                Det gis anledning til å etablere en fast bålplass på Kjerringholmen forutsatt 
                godkjenning av forvaltningsansvarlig. 
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Sak 6  Innkomne forslag 
 

    Strategi for DNT Nedre Glomma 
   Styreleder orienterte om styrets forslag til strategi 2011 – 2013, utformet på et  
   seminar for styret og gruppelederne. 
   Solveig Finstad savnet en plan for arkivering og oppbevaring av foreningens papir- 
   dokumenter og historikk og opplyste at Fredrikstad kommunes arkiv kan benyttes i 
   den anledning. 
   Angående delmålet å få flest mulig ut på tur og ha et godt tilbud til medlemmene, 
   reiste Gunnar Molvig spørsmålet om det vil være hensiktsmessig å få i gang en 
   egen Seniorgruppe i Sarpsborg. Styreleder og gruppeleder mente dette er en sak 
   de enkelte gruppene må avgjøre selv. 
   Møteleder nevnte en kommende samhandlingsreform for helsesektoren som er på  
   trappene og mente at de frivillige organisasjonene har mye kompetanse å bidra med 
   og bør ta skritt for å vise seg mer fram. 
 

   Vedtak: Årsmøtet tar saken til etterretning.  
 

   Høring av DNTs klimaplattform 
   Styreleder orienterte kort om saken og ønsket årsmøtets syn på enkelte av punktene 
   som er omtalt i forslag til DNTs klimaplattform. Dette vil danne grunnlag for  
   foreningens høringsuttalelse.  
   Det ble noe diskusjon rundt Tiltaksområde 2: Klimaeffektive transportløsninger og  
   Tiltaksområde 3: Nasjonal infrastruktur for friluftsliv. 
   Det var enighet om at vi bør bestrebe oss på å bruke kollektive transportmidler på våre 
   turer i nærmiljøet der det er mulig, og tog fremfor fly til mer fjerne mål der det er mulig.  
   Solveig Finstad mente våre turer burde holde seg i nærmiljøet, mens Nina Syversen  
   var for kjøp av klimakvoter på reiser lenger vekk. 
   Erik Leister talte for at vi burde være nøytrale og ikke drive politikk men holde oss til 
   vår primæroppgave: å arrangere turer.  Aud Jenssen mente derimot at vi burde  
   engasjere oss i aktuelle miljø- og klimaspørsmål. 
   Det ble henstilt til styret – som en del av foreningens strategi - å tenke gjennom om  
   vi skal delta i diskusjonen rundt miljøpolitiske spørsmål eller holde oss til de gamle 
   kjerneoppgavene. 
    

   Vedtak: Styret utformer en høringsuttalelse basert på det som fremkom av syns- 
   punkter under årsmøtet. 
     
     

Sak 7  Valg 
               Valgkomiteens leder, Terje Strømme, presenterte valgkomiteens forslag som ble 
               enstemmig vedtatt med følgende resultat: 
 

     Leder  Anna Hellstrøm  Gjenvalgt for 2 år 
     Nestleder  Magne Kværum  Ikke på valg 
     Kasserer  Ole Magne Grytvik  Ikke på valg 
     Sekretær  Heine B. Kristiansen  Valgt for 2 år (ny) 
     Styremedlem Svein Rekaa   Ikke på valg 
         Styremedlem Anders Tronstad  Ikke på valg 
         Styremedlem Siv Eike   Valgt for 2 år (ny) 
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     Varamedlem Aud Jenssen   Valgt for 1 år (ny) 
    Varamedlem Nina Falleth Syversen Valgt for 1 år (ny) 

     Varamedlem Grethe Eide   Valgt for 1 år (ny) 
 
     Revisor  Finn Eriksen   Gjenvalgt for 1 år 
     Vararevisor  Lise Lilleby   Gjenvalgt for 1 år 
 

    Valgkomité   
    Leder  Terje Strømme  Gjenvalgt for 2 år 
    Medlem  Frank Hansen   Ikke på valg 
    Medlem  Henning Syversen  Ikke på valg  
 

  
Etter at sakslisten var unnagjort, delte styreleder ut blomster, eplemost og takk til dem som gikk 
ut av styret, nemlig sekretær Liv Simensen, styremedlem Roar Hovde og varamedlemmene 
Line Håkensen, Nina Klannerud og Astrid Wevling. Blomster og takk fikk også revisor 
Finn Eriksen og møteleder Torleif Gjellebæk, mens Seniorgruppa ble takket for den praktiske 
gjennomføringen av årsmøtet med servering av kaffe, kringle og frukt. 
 
Møtet hevet kl. 22.00 
. 
Fredrikstad, 21. mars 2011 
 
 
 
______________________ 
Liv Simensen (sign.) 
referent 
 
 
 
______________________    ________________________ 
Finn M. Göransson (sign.)    Terje Strømme (sign.)  
 


