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PROTOKOLL 2013 

 

Sted: Glenghuset, Dronningens gt. 34, Sarpsborg 

Tid: Onsdag 24. mars kl 19.00 - 21.50 

 

1. Åpning  
Styreleder Stephen Gangestad ønsket velkommen til styremøtet i Glenghuset.  

2. Konstituering  
Bemerkninger til innkallingen av årsmøtet: 
- Valgkomiteens innstillinger kom ikke ut før uken før møtet. Disse ligger 

nå lagt ut på bordene. 
- Budsjett for 2013  lå ikke tilgjengelig sammen med årsmøte 

dokumentene på de 3 rådhusene eller på nett.  
- Årsmeldingene fra gruppene var heller ikke tilgjengelig. 

 
Det ble gjennomført valg av: 

Møteleder: Torleif Gjellebæk 
Referent: Ann-Kristin Olsen 
Underskrivning av protokoll: Gunnar Molvik og Frank Hansen 
Tellekorps: Gunnar Molvik og Frank Hansen 

3. Årsmeldinger fra styret og turgruppene  
Det var forespørsel om det var behov for å lese opp hele årsmeldingen, dette 
var det ingen som ønsket. Det ble da tatt utdrag fra årsmeldingen. Ingen 
kommenterer til årsmeldingen. 
Årsmeldingen fra styret ble godkjent 
 
Liv Simensen 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. Regnskapet for 2012 
Regnskapet ble utdelt i møtet.  
 
Kommentarer til regnskapet var at man ønsket en oversikt over hva som ble 
brukt i hver enkelt gruppe. Svar fra kasserer er da at dette håndteres av 
gruppene selv. Gruppene får oversikt over hvilke midler de har brukt. 
 
Det var også kommentarer til at foreningen hadde en del penger på konto 
som man har fått til arbeid med barn og unge. 
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Kommentar til at annonseutgiftene har doblet seg siden 2011. Dette kan 
forklares med at trilleturene som kom på plass siste halvdel av 2012 ikke var 
medregnet. Annonsene har blitt større og det er også nå farge på annonsen. 
 
Kommentar til posten kortsiktig gjeld. I følge kasserer så er dette kontingent 
fra DNT sentralt som blir satt inn på konto til foreningen før et nytt år 
begynner. Dvs. kontingent for 2013 blir satt inn på konto i desember 2013. 
Dette er rutine fra DNT sentralt. 
 
Det var kommentarer til teksten i regnskapet for 2012 i årsmeldingen. Teksten 
” Styret gis ansvarsfrihet”. Det var en felles opplevelse om at styret kan ikke 
fratas ansvarfrihet – dette bør da strykes. 
 
Revisor Finn Eriksen gikk gjennom sin revisjonsberetning. Regnskapet er 
ryddig, oversiktlig og bilag er kontrollert. Det må etablerers en attestasjons- 
/anvisningsrutine som er i samsvar med regnskapspraksis. Dette ble svart fra 
kasserer at styret allerede har tatt tak i. 
Revisor hadde kommentar til at bankinnskuddet økte for hvert år og kunne 
bety at det er lite aktivitet i foreningen. Han kom også med et forslag til for 
eksempel å ha andre turdager i Sarpsborg for å få mer aktivitet. 
 
Regnskapet ble godkjent. 

5. Budsjett for 2013  
Kasserer orienterte. Det har kommet på 2 nye poster på budsjettet: 

- Vedlikehold av turveier, denne har kommet som en følge av at man mest 
sannsynlig må være med å vedlikeholde kyststien på Kråkerøy/Kjøkøy 

- Forsikring på utstyr og turledere. Denne posten lå gjemt i posten 
eiendomskostnader – leie av lager. 

 
Kommentarer om at budsjettet ikke viser aktivitet.  
Det ble fremmet forslag om å lage en ny post som tar kr.  200 000.-  fra egenkapitalen for 
fremme aktivitet hos styret. 
 
3 stemmer for forslag, 20 stemmer mot forslag. 
 
Budsjett vedtatt og godkjent. 

6. Foredrag om folkehelse 
Det ble på dette tidspunkt tatt en pause i møtet med enkel bevertning og et foredrag om 
folkehelse fra Lise Corwin fra DNT sentralt. 
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7. Valg 
Styret foreslår Liv Simensen som leder av valgkomiteen. Liv Simensen ble gjenvalgt som 
leder av valgkomiteen. 
 
Medlem av Valgkomiteen Frank Hansen, presenterte valgkomiteens forslag som ble  
enstemmig vedtatt med følgende resultat:  
 

Leder Stephen Gangestad, Fredrikstad 2 år (gjenvalgt) 

Nestleder Magne Kværum, Fredrikstad Ikke på valg 

Kasserer Øivind Utne, Fredrikstad Ikke på valg 

Sekretær Ann-Kristin Olsen, Råde 2 år(gjenvalgt) 

Styremedlem Sigrun Svartedal, Grålum 2 år(ny) 

Styremedlem Per Ove Lindemark, Grålum Ikke på valg 

Styremedlem Ole Jørgen Hommeren, Sarpsborg Ikke på valg 

   

1 varamedlem Grethe Eide, Fredrikstad 1 år(gjenvalgt) 

2 varamedlem Eva Riis, Sarpsborg 1 år (ny) 

3 varamedlem May Britt Torp, Fredrikstad 1 år(gjenvalgt) 

   

Revisor Lise Lilleby, Fredrikstad 1 år(ny) 

Vararevisor Finn Eriksen, Fredrikstad 1 år(ny) 

   

Valgkomite   

Leder Liv Simensen 2 år(gjenvalgt) 

Medlem Frank Hansen, Fredrikstad Ikke på valg 

Medlem Kjell Andersen, Varteig Ikke på valg 

Styret takker Siv Eike for deltagelse i styret. 

8. Informasjon om prosjekt Østtorp, stiprosjekt og styrets 
arbeidsdokument 
Styreleder Stephen Gangestad informerte kort om styrets arbeidsdokument. Hovedgrunnen til at 

styret har opprettet dette arbeidsdokumentet er at det skal være letter å se hva som må gjøres av 

administrative oppgaver samtidig som det skal være enkelt for et nytt medlem av styret å sette seg 

inn i oppgavene. Det er også laget en del instrukser som skal gjøre det enklere å vite hvor man henter 

nøkkel til lageret etc. 

Styremedlem Ole Jørgen Hommeren orienterte om styrets planer ang. en hytte for foreningen. Styret 

ønsket å legge dette frem for medlemmene på årsmøtet før man legger ned for mye arbeid. En hytte 

vil kreve både tid, penger og dugnad fra foreningen. 

Det var god stemning i forhold til hytteprosjektet. Styret vil nå jobbe videre med saken.  
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Fredrikstad, 24. mars 2013  
 

 

___________________________  
Ann-Kristin Olsen (sign.)  
referent  
 

 

 

___________________________  ____________________________  
Frank Hansen (sign.)  Gunnar Molvik (sign.)  


