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PROTOKOLL 
 

Årsmøte i DNT Nedre Glomma 2012 
 

Sted: Glenghuset, Dronningens gt. 34, Sarpsborg 
Tid:  Onsdag 21. mars kl 19.00 – 21.50 

 

 
 

Det var 38 stemmeberettigede til stede, 23 fra Fredrikstad og 15 fra Sarpsborg. 
 

 

1.  Åpning 
Styreleder Anna Hellstrøm ønsket velkommen til det første årsmøtet som har vært avholdt 
i Sarpsborg. 
 

            
2.  Konstituering 
       Styreleder beklaget at valgkomiteens fullstendige innstilling forelå 2 dager etter  
       fristen i h.h.t. vedtektene. Forøvrig var det 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 Gunnar Molvig. 
       Som tellekorps ble valgt Peter Jul Hanssen og Marit Holmen. 
              
 

3.  Årsmeldinger fra styret og turgruppene 
       Svein Rekaa leste styrets årsmelding, og Anna Hellstrøm besvarte spørsmål. 
       Årsmeldingen ble godkjent. 
       Bjørg L. Corneliussen presenterte Seniorgruppas årsmelding. 
       Roar Hovde presenterte Tur & Kulturs årsmelding. 
       Magne Kværum presenterte Fjellsports årsmelding. 
       Siv Eike presenterte Barnas Turlags årsmelding. 
       Finn M. Göransson presenterte årsmeldingen fra Prosjekt Kyststien Kråkerøy/Kjøkøy. 
       Årsmeldingene fra grupper og prosjekt ble godkjent uten bemerkninger. 
 
   

4.  Regnskap for 2011 
      En ny og mer oversiktlig versjon av regnskapet ble delt ut i møtet. 
       Kasserer Ole Magne Grytvik orienterte og refererte revisjonsberetningen på vegne av 
       revisor Finn Eriksen som hadde sykdomsforfall. 
       Kort tid før årsmøtet – og etter at regnskapet var revidert – hadde kasserer fått melding 
       fra Visit Sarpsborg om at det ikke var beregnet moms på tjenestene som vi 
       kjøper derfra. Eventuell etterfakturering av moms for 2011 vil også få konsekvenser for 
       budsjett 2012. 
       I diskusjonen som fulgte og som også gjaldt sak 5, budsjett for 2012, hadde følgende ordet: 
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         Peter Jul Hansen, Roar Hovde, Arild Ottosen, Frank Hansen, kasserer Ole Magne Grytvik 
         og Ole Jørgen Hommeren. 
         Konklusjon på diskusjonen ble at det nye styret undersøker med DNT sentralt muligheten 
         for å få momsrefusjon på de tjenestene vi kjøper fra Visit Sarpsborg før vi inngår en  
         eventuell ny avtale for 2012. 
         Daglig leder for Visit Sarpsborg, Pål Antonsen, foreslo da at det settes strek over moms 
         for året 2011. 
         Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

         Regnskap for 2011 godkjennes med de tall som har vært forelagt revisor. 
         Styret undersøker muligheten for momsrefusjon på tjenester som kjøpes fra 
         Visit Sarpsborg før ny avtale inngås.   
 
 

5.    Budsjett for 2012  
         Kasserer orienterte. Diskusjonen som er nevnt under punkt 4 gjaldt også budsjett for 
         2012. 
 

         Vedtak:  
         Budsjett for 2012 godkjennes under samme forutsetning som formulert i sak 4, 
         regnskap for 2011.                     
                               
 

6.    Innkomne forslag: 
       Hytte- og rutestrategi for DNT Nedre Glomma 
         Anna Hellstrøm redegjorde for den framlagte planen som skal sendes DNT sentralt. 
         På spørsmål fra Arild Ottosen ble det presisert at avsatte midler til eiendomsformål ikke 
         skal benyttes til hytte på Kjerringholmen. Mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen er 
         derimot bundet til Kjerringholmen og kan benyttes til gapahuk, bålplass, båt, brygge m.m. 
 

         Liv Simensen foreslo at ”Solbukta” i listen over overnattingssteder i Fredrikstad rettes 
         til ”Strandstua” i Engelsviken og at ”Solbukta i Øyenkilen” tas med som et nytt punkt. 
   

        Vedtak:  
        Hytte- og ruteplan for DNT Nedre Glomma for 2012-2015 vedtas med den  
        bemerkning som fremkom i møtet. 

 
 

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

     Leder  Stephen Gangestad, Fredrikstad  1 år (ny) *) 
     Nestleder  Magne Kværum, Fredrikstad   2 år (gj.v.) 
     Kasserer  Øivind Utne, Fredrikstad   2 år (ny) 
     Sekretær  Ann-Kristin Olsen, Råde     1 år (ny) *) 
     Styremedlem Siv Eike, Sarpsborg    Ikke på valg 
         Styremedlem Per Ove Lindemark, Sarpsborg  2 år (ny) 
         Styremedlem Ole Jørgen Hommeren, Sarpsborg   2 år (ny) 
 
     Varamedlem Grethe Eide, Fredrikstad   1 år (gj.v.) 
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                Varamedlem Aud Jenssen, Råde    1 år (gj.v.) 
     Varamedlem May Britt Torp, Fredrikstad   1 år (ny) 
 
     Revisor  Finn Eriksen, Fredrikstad   1 år (gj.v.) 
     Vararevisor  Lise Lilleby, Fredrikstad   1 år (gj.v.) 
 

    Valgkomité   
    Leder  Liv Simensen, Fredrikstad   1 år (ny)  
    Medlem  Frank Hansen, Fredrikstad   2 år (gj.v.) 
    Medlem  Kjell Andersen, Sarpsborg   2 år (ny) 
     
    *) leder og sekretær ble valgt for 2 år i 2011 slik at det er 1 år igjen av funksjonstiden. 
 
Møteleder takket dem som trådte ut av styret, og Anna Hellstrøm overrakte  
blomster til Svein Rekaa og Ole Magne Grytvik samt til valgkomiteen bestående av 
Terje Strømme, Frank Hansen og Henning Syversen. 
Anna Hellstrøm takket for seg etter 3 år som styreleder og ble overrakt blomster av 
Magne Kværum. Avtroppende styreleder ble også takket av Finn M. Göransson som  
overrakte en liten varde av steiner fra distriktet og påført kyststimerke! 
  
 

8.      Informasjon om prosjekt Kjerringholmen     

 Anna Hellstrøm orienterte og viste lysbilder fra Kjerringholmen i Skjebergkilen. 
           Hun trekker seg nå fra prosjektet og minnet om at foreningen trenger folk som kan 
           jobbe videre. Ole Magne Grytvik, som også har vært engasjert i dette prosjektet, 
           utfordret det nye styret.  Anna ønsket også andre av foreningens medlemmer  
           velkommen til å delta. 
 
 
Etter en pause med enkel bevertning ble ordet gitt til naturfotograf og forfatter Jørn Bøhmer 
Olsen som viste fantastiske bilder og fortalte om Østfolds natur. 
Anna Hellstrøm takket og overrakte blomster.  
Blomster fikk også møteleder og referent. Deretter ble møtet hevet. 
                 
Fredrikstad, 23. mars 2012 
 
 
___________________________ 
Liv Simensen (sign.) 
referent 
 
 
 
___________________________   ____________________________  
Finn M. Göransson (sign.)    Gunnar Molvig (sign.)  


