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V E R D I E R

DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig 
og miljøvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets 

natur- og kulturgrunnlag.

F O R M Å L S PA R AG R A F
DNT skal by på utfordrende og 
spennende opplevelser for alle.

SPENNENDE

Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden 
ved det enkle friluftslivet.

ENKELT

Trygghet og kvalitet skal stå i 
fokus i hele organisasjonen.

TROVERDIG

DNT skal ha et turtilbud der alle føler 
seg velkomne, også de som ikke kjenner 

oss fra før.

INKLUDERENDE

V Å R  V I S J O N

NATUROPPLEVE L S E R 
F O R  L IVET

DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter 
og ruter skal være naturvennlig.

NATURVENNLIG

med skolene. Vi er fortsatt en del av DNTs 
skolesatsing, der fylkeskommunen er vår 
største bidragsyter til skolesatsingen. Vi er 
også en del av ressursgruppa for friluftsliv i 
skolen. Vi jobber videre med våre samarbe-
idspartnere Læringsverkstedet, Høgskolen i 
Sør-Øst Norge og Skogmo vgs.
Til sammen ca. 100 vgs. elever fra Skogmo 
og Porsgrunn videregående har hatt en dag 
med praksis ved henholdsvis Opptur og 
Turbotråkk. 27 studenter har 2 godkjente 
praksisdager hos TTF (OPPTUR). På bak-
grunn av samarbeidet vi hatt med Skogmo 
Vgs har vi to aktivitetskurs for elevene. 
Kurset gir gode tips og råd for arbeidet med 
friluftsliv blant barn og unge. Elevene som 
har kurset er også med som praksiselever på 
Turbotråkk og Opptur.

TTF har arrangert et regionalt friluftseminar 
for skoleansatte i september sammen med 
Telemark Fylkeskommune. TTF har også 
tilbudt kurs via Telemark Fylkeskommune 
tilbudshefte. Vi har vært med å arrangere et 
Fiskesprellkurs for lærere, og et kurs for SFO 
ansatte. Vi har holdt to Tau og Tarzan kurs 

for barnehageansatte, og arrangerte aktivi-
tetskurs for videreutdanning ved AOF. TTF 
har i tillegg gjennomført 12 skolebesøk med 
opplegg rundt DNT og allemannsretten. I 
tillegg har TTF også ferdigstilt natursti i en 
barnehage, og fått henvendelse fra tre barne-
hager som ønsker å gjøre noe tilsvarende. 
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Telemark Turistforening(TTF) har i løpet av 2016 arrangert 
friluftlivskurs, friluftlivsdager for skoleklasser, aktivitetskurs 
for videregående elever, hatt praksisplasser for studenter og 
videregående elever, og arrangert Opptur og Turbotråkk over hele 
fylket. Telemark Turistforening har i løpet av 2016 fått markert seg 
som en seriøs aktør som satser på friluftsliv i skole og barnehage!

SKOLE OG BARNEHAGE

Vi har subsidiert skoleklasser som har 
benyttet seg av våre hytter. TTF har samar-
beidet med Telemark fylkeskommune, fl ere 
kommuner, Skogmo vgs, Høgskolen i Sørøst 
Norge og Læringsverkstedet. Høydepunk-
tene i 2016 var barnehagemarsjen Tur-
botråkk med over 1500 deltagere, Opptur 
på 28 skoler med 1500 åttendeklassinger, 
og aktivitet- og friluftskurset vi arrangerte 
sammen med Telemark Fylkeskommune. 
Ikke minst var det et høydepunkt å arrangere 
Friluftskolene for første gang i Telemark i 
2016. 

I løpet av 2016 har TTF hatt opplegg for 
totalt 5600 studenter, elever og barnehage-
barn, og ca. 470 ansatte i skole eller barne-
hage. Vår skolehytte Sildevika har hatt besøk 
av 20 skoleklasser. Flekkerhytta har hatt 

14 skolebesøk hvorav 9 klasser fi kk gratis 
busstur og overnatting med «Kulturbuss», 
Sommerseter hatt 2 skolebesøk, Kalhovd 
turisthytte 3 skolebesøk, og Gaustoppen har 
5 skolebesøk. 
Vi ser også at det er fl ere uregistrerte besøk 
blant alle hyttene, spesielt området rundt 
Sildevika. 

I 2016 har vi arrangert Sommermoro, høst 
og vintermoro. Dette gjør vi på oppdrag for 
Porsgrunn og Skien kommune med hoved-
støtte fra disse to kommunene. Det er stor 
pågang, og arrangementet har 30 barn per 
dag. Vi arrangerte også Newton campen med 
fokus på friluftsliv og realfag i oktober.  

I tillegg til fl ere fl otte aktiviteter direkte 
rettet mot barn jobber TTF direkte mot og 
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Frokost

Velkommen ved styreleder Kaj 
Eggesvik og daglig leder Jon 

Atle Holmberg

Marte Aksnes fra Telemark 
Fylkeskommune - spillemidler

Mariken Røsand Kjøhl fra FNF  
- foredrag om allemansretten

Sesjoner
1. Facebook- og fotokurs

2. Suksesshistorier
3. Kajakktur med Lars Verket

Lunsj ute og andre aktiviteter 
ute med Bamble Turlag

Sesjoner fortsetter

Oppsummering og avslutning

Mulighet for kveldspadling 
med Lars Verket. Forutsetter 

erfaring, tørrdrakt og lykt

Frokost

Walk and Talk langs kysstien 
med Mariken Røsand Kjøhl 

og Lars Verket

Lagene skal snarest sende inn navn på delegater og deres e-postadresse for oversendelse av dokumenter. 
Frist for innsendelse er 26.mars. 

Lagene har antall stemmer i følge vedtektene bestemmelser basert på medlemstallet 31.oktober 2016. 
Delegatene fra laget stemmer felles for lokallaget. Laget kan stille med større eller mindre antall delegater 

en stemmetallet tilsier.

kl. 08-09:00

kl. 09:30-09:40

kl.12:30

kl. 14:00

kl. 16:00

Enkel matbit og drikke

Åpning av årsmøtet

Godkjenning av fullmakter 
og valg av møtedirigent 

foreslått av tilsynsutvalget

Saksliste iht vedtektene
- Årsberetning 2016

- Regnskap 2016
- Budsjettforutsetninger 

2017
- Valg

Satus administrasjon 
og hytter i Telemark 

Turistforening ved Jon Atle 
Holmberg

Rehablitering 
Gaustatoppen ved Tor 

Surhke

DNTs kunnskapsår 2017
DNTs jubileumsår 2018

Årsmøtet avsluttes

Aktiviteter med 
Aktivitetsavdelingen

Klassisk Mogenmiddag
Sosialt samvær og 

underholdning

kl. 16:30

kl. 17:00

kl. 17:15

kl. 17:20

kl. 19:30

kl. 20:00

kl. 20:30

kl. 09:00
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Alt Håp er ute
Alt håp er ute er et tilbud for ungdom fra 12 
til 16 år som møtes ukentlige og har gøye 
aktiviteter sammen. I år har ungdommene 
prøvd blant annet rulletrening med kajakk 
i skien fritidspark, ski, gått toppturer, 
padlet kano, vært på hytteturer med mer. 
Dessuten var de i sommer en hel uke ved 
Sildevika på basecamp. Her fi kk gruppen 
en fantastisk opplevelse med tradisjonelle 
seilbåter, snorkling, roing, bading, fi sking 
og masse matlaging av egen mat. 

DNT UNG
Har du hørt det? DNT UNG Telemark er 
tilbake! Flere turer, latter og moro med 
plass til alle. Den nye lederen Kristian 
Øverbø er det tak i og ønsker alle nye 
medlemmer velkommen. De første turene 
i 2016 gikk til Svanstul og til nærmiljøet 
omkring Skien. I 2017 blir det mye sprell 
og moro, inkludert basecamp i Bø med 
elvekajakk, kano og klatring 19 til 22 Juni. 
Er du mellom 16 – 26 år og er glad i friluft-
sliv er dette en gruppe for deg.    

På nye stier
Dette er et prosjekt som retter seg mot 
arbeidsledig ungdom, hvor TTF har inngått 
et samarbeid med NAV. Formålet er å aktiv-
isere unge arbeidssøkere i alderen 18 -30 år.

Ungdommene deltar i arbeidspraksis med 
veileder fra TTF med rydding og merking 
av eksisterende eller nye stier. Arbeidsop-
pgavene gir god mulighet for mestrings-
følelse. Deltakerne får også bevissthet 
om at de bidrar til et arbeid som kommer 
fellesskapet til gode.

For de fl este av prosjektdeltakerne har 
tiltaket uten tvil hatt positiv effekt. Noen 
har fått inspirasjon til gjenopptakelse av 
skolegang, andre har blitt sterkere motivert 
for å komme i ordinært arbeid igjen.

«Det å hjelpe andre har jeg vært veldig opptatt 
av, og det løfter meg opp og gjør meg glad. Da 
gleder jeg meg til neste dag. Når jeg har gjort 
den jobben her i dag så kommer jeg hjem og 
gleder meg til i morgen når vi skal fortsette.»

I 2016 har vi blant annet arbeidet i følgen-
de områder i Skien: stinettet fra Bliva mot 
Geitebuvarden, stinettet fra Hynivegen 
over Lille Ulvskollen og Lundsdalen mel-
lom Nordre Grini og Limi. I Bø samarbei-
det vi med Bø kommune om bygdepark-
prosjektet i Evjudalen.. 

I 2017 håper vi å etablere prosjektet i fl ere 
kommuner i Telemark. 
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Til Topps
Med et stort engasjement blant fl inke 
turledere og andre frivillige både fra Røde 
Kors og DNT har vi skapt fi ne turopplev-
elser for 298 personer, fordelt på 12 turer 
der Gaustatoppturen var den største på 93 
deltagere. Vi har hatt 52 frivillige fordelt på 
Til Topps Telemark-turene. Den siste turen 
var 10. desember i form av et ferskingkurs, 
i samarbeid med Natur på Norsk. Det er 
givende å være turleder på slike turer, du 
ser at det blir satt pris på. 

Natur på Norsk
Natur på Norsk er ment for ungdommer og 
voksne på asylmottak som ønsker grunn-
leggende kunnskaper og ferdigheter innen 
friluftsliv. Med en turleder og fl ere frivillige 
har Natur på Norsk vært på alle mottakene 
i Grenland. De har hatt med asylsøkere på 
tur og lært dem grunnleggende regelverk 
og ferdigheter, og de har også vært ute med 

kart og kompass. Å være med denne gjen-
gen på tur er svært givende, du lærer mye 
om både kultur og mennesker i seg selv. 
Friluftslivets arenaer byr på muligheter for 
likestilling og sammentreff av gode histori-
er og mennesker.

Klart det går
Klart det går er dagsturer for funksjonsh-
emmede én lørdag i måneden i Grenland-
sområdet.. Turene og aktivitetene har ulikt 
innhold, lengde og vanskelighetsgrad. Vi 
fokuserer på at deltagerne skal få prøve 
nye aktiviteter, få gode naturopplevelser og 
kjenne på mestring sammen med andre. I 
2016 har det blitt arrangert bålturer, små 
toppturer, fi ske, riding, kanoturer, hundek-
jøring, ski/gåturer, trugetur, aktivitetsdag 
i skogen og en aktivitetshelg på Kalhovd. 
Det er en utrolig koselig gjeng som tenker 
at det er turen veien dit og opplevelsene 
sammen under veis som er målet. 

På kontoret er det mange prosjekter i gang om dagen. Her er en 
oversikt over noe av det som skjedde i 2016. 

PROSJEKTER

4 Å R S R A P P O R T 2 0 16444 Å R S RÅÅ A P P O R T 2 0 16

L Ø R DAG

Inføring i bruk av Facebook som kommunikasjonskanal for 
promotering av turlag og aktiviteter. Fotokurset vil fokusere på 

hvordan du kan ta bedre bilder, uavhengig av type kamera.

Ved Mikel Gonsholt og Bjørn Harry 
Schønhaug

1. FACEBOOK OG FOTOKURS

2.SUKSESSHISTORIER

Med Lars Verket
3. KAJAKKTUR

SESJONER ÅRSMØTET

- Medlemsforankring
- Kunnskapsåret

- Skien Turlag, Solumshytta, sammarbeid Løvenskiold
- Ljug og skryt

- Følger noen tråder, med også åpen for innspill og spørsmål 
- Lagene kan ta opp ting de ønsker diskutert

Nybegynner, men kledd etter vanntemperatur.
Helst tørrdrakt. Hvis ikke; skift pakket i

vanntett. Nylontrekk.
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 Det er viktig for oss å gjøre 
naturen tilgjengelig for alle

 - Kaj Eggesvik, Styreleder i Telemark Turistforening
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Barnas Turlag Bø har hatt et aktivt år med mye moro i naturen. 
I 2016 har laget arrangert åtte turer for barnefamilier  i Bø, i 
tilegg har vi i samarbeid med TTF arrangert  Friluftskolen og 
Turbotråkk for barnhagene i Midt-Telemark. 

Gode turledere har organisert aktiviteter noe som har resultert 
i god oppslutning på turene og mye moro. I løpet av året har 
ti turledere lagt ned omtrent 160 dugnadstimer.  Vi har hatt 
fokus på familievennlige turer i nærområdet, som skal være 
lette å arrangere og å være med på.

Av høydepunkter i turåret kan Kom deg ut-dagen på høsten 
nevnes. Denne ble arrangert sammen Bø Turlag som hadde 
Bømarsjen i samme område. Det ble stor aktivitet ved 
samlingsplassen ved Trytetjønn på Folkestadåsane, hvor også 
Bømarsjen hadde sin matstasjon. Store og små koste seg med 
spikking, leik og ikke minst morellsteinspytting! Klatreturen 
sammen med familie-KRIK var også et høydepunkt da ungene 
fi kk prøvd seg i klatreveggen i Espedalen.

I øsende regnvær var det moro å se 200 barn fra alle 
barnhagene i Bø vandre rundt i Evjudalen friluftspark på 
Turbotråkk, og hvor både trollkjerringer, klatrere, kanopadler 
og ikke minst turbo også hadde tatt Turen. Dagen ble avsluttet 
med stor stå-hei med Bø sitt eget bluegrasband, Ugras. Da fi kk 
Turbo dansa seg med barna! 
Turprogrammet for 2017 er lagt, og vi gleder oss til et nytt 
turår sammen med nye og gamle turledere, og forhåpentligvis 
mange ivrige barn på tur. Hilsen leder, Ingvil Olsen Djuvik.

BARNA S TURL AG BØ

50 Å R S R A P P O R T 2 0 1 6

Vinje Turlags aktivitet har hovedsakelig bestått av Barnas 
Turlags forskjellige aktiviteter. Turlaget har arrangert 7 
arrangementer, og selv om antallet deltagere har variert, har 
de gjennomsnittlig hatt med 20 med på hver tur. Trine Lothe, 
leder i Barnas Turlag Vinje, har trukket frem sykkelturen til 
Kalhovd Turisthytte som et av årets høydepunkt. 

17.september satte 20 store og små seg på sykkelen for å sykle 
frå Gvepseborg til Kalhovd. Turen er på 30 km og går i lett 
terreng. Vi møttes ved Krossobanen kl 10 for å ta banen opp til 
toppen.

Deretter var det strake vegen på sykkel. Vi hadde to felles pauser 
undervegs der vi bl.a steikte sveler.
Vi sykla i strålande sol og kva passa vel betre når vi kom fram enn 
eit forfriskande bad?

Vi kosa oss med god mat og kortspel om kvelden. Dagen etter 
vart vi henta med buss som tok oss med tilbake til bilane ved 
Krossobanen. Både store og små hadde hatt ein kjempefi n tur.

Billedtekst: Barnas Turlag Vinje på 
sykkeltur fra Gvepseborg til Kalhovd 
Turisthytte.

VINJE TURL AG
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L O K A L E  T U R L A G

Etter et ekstraordinært årsmøte, har Tinn og Rjukan Turlag byttet ut nesten hele styret og startet 
litt med blanke ark på vårparten. Her var fokus rettet mot prosjekt Turstier i Tinn med kartlegging, 
rydding og merking av turstier før sommeren. I tillegg har laget drøftet hva som skal fokuseres på i det 
kommende året. Turlaget er enige om å ikke ta på seg for mange arrangementer og involvere seg i for 
mange prosjekter i startfasen. På kun aktiviteter har turlaget lagt ned en imponerende innsats på 160 
dugnadstimer, her er ikke administrielle timer ikke medberegnet. 

TINN -  O G  R J UK AN TURL AG

Turlaget har i løpet av 2016 nådd målene sine 
og lykkes med m og ferdigstillelse av stier før 
sommeren, Planlegging og videre fremdrift av 
Prosjekt Turstier i Tinn. De har også gjennomført et 
vellykket familiearrangement.

Turstier i Tinn
Rydding, merking og kartlegging av turstier. 
Prosjektet startet opp ved årsskiftet. Initivtakere 
var VisitRjukan og Telemark Turistforening. Det 
er nedsatt en egen prosjektgruppe hvor Tinn 
og Rjukan Turlag er representert med leder og 
to styremedlemmer. Jon Atle Holmberg sitter i 
styringsgruppa.

Prosjektgruppa hadde møte i høst med en 
oppsummering av hvordan året har gått. Det 
har blitt merket 3 nye stier i bygdeområdet og 
ferdiggjort noen stier i Rjukanområdet. I tillegg 
er det ryddet en sti som brukes i forbindelse med 
fl ere arrangementer. I tillegg har Turlaget bistått 
Turistforeningen med merking. 

Familiesøndag
Siden Turlaget har tilnærmet nytt mannskap og 
styre, ble det vanskelig å lage til arrangement 
i forbindelse med kom-deg-ut-dagen 4.sept. I 
stedet for arrangerte laget en familie-søndag 
i oktober med utgangspunkt ved Håvardsrud 
Seter i Skirvedalen, Austbygde – med tur til 
Numedalshovda. Underveis hadde studenter fra 
Friluftslinja i Bø arrangert natursti og leiker og 
det ble fyret bål – både på Setra, ved løypestart og 
midtveis i løypa til toppen. Her kunne man steike 
pinnebrød og evt. medbrakte pølser. Det var tåke 
og lett snø i lufta, men stemningen var på topp og 
satte sine spor hos både store og små. Tilbake på 
Håvardsrud Seter hadde innehaveren åpen kafé 
og det ble delt ut premier for deltakelse Turlaget 
er godt fornøyde med planlegging, forberedelse, 
koordinering og gjennomføring av sitt første 
arrangement med nytt styre.

Nattvandring Gaustatoppen
Turlaget deltok med 5 frivillige under Lysmarsj til 
Gaustatoppen i september. Norad var arrangør. 

Billedtekst: Tinn- og Rjukan stilte mannsterke på dugnad under 
nattvandringen med NORAD. Foto: Bjørn Harry Schønhaug
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Turlag 2016 Delegater

Gautefall Turlag 254 3

Bamble Turlag 717 6

Tinn- og Rjukan Turlag 243 3

Vinje Turlag 190 2

Skien Turlag 3763 12

Siljan Turlag 246 3

Seljord Turlag 119 2

Kvitseid Turlag 174 2

Total 5706

Medlemmer utenfor lokallag

Andre 119 2

Notodden 14 0

Kragerø 388 4

Bø 339 4

Sauherad 291 3

Nome 288 3

Nissedal 5 0

Fyresdal 3 0

Tokke 69 1

Porsgrunn 1707 8

Totalt 3223



Medlemstype 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hovedmedlem 3053 3068 3179 3309 3396 3598 3584 3606 3604 3593 3633 3339

Ungdom 165 188 203 214 250 280 294 289 326 291 291 282

Honnør 702 708 702 716 757 831 890 996 1084 1159 1214 1254

Livsvarig 111 119 120 122 120 116 115 116 117 115 113 110

Barn 418 409 427 485 452 1028 1038 1259 1207 1592 1579 1356

Skoleungdom 273 315 318 301 312 358 322 355 344 362 374 247

Husstandsmedlem 1265 1245 1269 1311 1339 1403 1389 1419 1479 1549 1633 1414

Familie 
hovedmedlem

221

Familie 
husstandsmedlem

705

Sum 5987 6052 6218 6458 6626 7614 7632 8040 8161 8661 8837 8928

7Å R S M Ø T E PA P I R E R

N Ø K K E LTA L L
M E D L E M M E R

MEDLEMSUTVIKLING

I løpet av 2016 nådde medlemstallet i Telemark Turistforening 
8928. Medlemstallet øker stadig. I løpet av 2016 introduserte DNT 
familiemedlemskap, derfor fi nnes det to nye medlemstyper; Familie 
Hovedmedlem og Familie Husstand. 

 [ ANTALL MEDLEMMER ]
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Billedtekst: Venelibu - en populær 
rasteplass i Veneli-turområdet. Foto: Jon 
Ingebretsen.

L O K A L E  T U R L AG
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Turlaget har gjennomført én skitur og seks fotturer, samt én Kom 
deg ut-dag, da den ene ble avlyst pga vêr og føreforhold. I tillegg 
har der vært arrangert et åpent temamøte i samarbeid med 
Kviteseid JFF. Dette har ført til at turlaget har oppnådd et godt 
samarbeid med kommunen, kommet i gang med AKTIV i 100 med 
tre vanskelighetsgrader. Dessuten har turlaget, etter å ha lagt ned 
800 dugnadstimer, lukkast med Barnas Turlag og tilrettelegging 
av turstiar, da spesielt Veneli turområde. 

“AKTIV I 100”-prosjektet på tre nivå: Låg 
lågterskel - middels lågterskel og høg lågter-
skel i samarbeid med kommunen og frivillige 
organisasjonar (LHL-Kviteseid og Vrådal San-
itetslag). Låg lågterskel i regi av Midtsund-
toppen omsorgsbustad og middels lågterskel 
i regi av LHL-Kviteseid og Vrådal Sanitetslag 
har starta tilboda i 2016. Høg lågterskel i regi 
av Kviteseid turlag startar opp i 2017.
  
Andre Innsatsområde
Ferdigstillt to nye turstiar i prosjektet 
“LØYPEDUGNAD I TELEMARK” (Roholts-
fjell og Heivatn-Brokefjell). Friluftslivsukses-
sen “Veneli turområde” ( et av regionens mest 
brukte turområde) blei opna i 2014. Fossøy 
natur- og kultursti blei opna i Friluftslivets år 
2015 som eit samarbeidsprosjekt.
 
Medspelar i samband med etablering av friv-
illigsentral i godt samarbeid med kommunen 
og andre organisasjonar
 
Spesielle fokusområde
Oppfølgjing av intensjonane frå Friluftslivets 
år 2015 i samarbeid med kommunen, der 
Kviteseid kommune blei vald som ein Friluft-
slivet år-kommune, med dei forventningar 
dette innebærer.
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Navn Stilling Ansatt

Jon Atle Holmberg Daglig leder 2006

Haldis Bjerva Watson Leder butikk og tursenter (Permisjon) 2009

Henriette Hack Leder butikk og tursenter 2015

Dag-Øyvind Olsen Djuvik Avdelingsleder aktivitetsavdelingen 2009

Rine Grinilia Økonomiansvarlig 2015

Hanne Findal Kommunikasjonsansvarlig 2015

Sissel Mogård Prosjektleder Til Topps / Klart det går 2012 - 2016

Marlin Nordhus Prosjektleder På nye stier 2015 - 2016

Jarle Kolstad Anleggsansvarlig 2015 - 2016

Odin Langslet Prosjektleder På nye stier 2016

Henrik Halle Høilo Prosjektleder aktivitetsavdelingen 2016

Elisabeth Fleseland Trainee 2016

Mikel Gonsholt Kontormedarbeider 2010

Tony Løkslid Lørdagshjelp butikk 2016

Marie Skyer Lørdagshjelp butikk 2014 - 2016

Hamid Rezai Lørdagshjelp butikk 2012 - 2016

Marthe Isaksen og Vertskap Mogen Turisthytte

Kyle O’Donoghue Vertskap Mogen Turisthytte 2015

Vilde Andrea Auby Starup Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2016 - 2016

Ann Kristine Karlsson Vertskap Gaustatoppen Turisthytte 2016

Kjersti Wøllo og Vertskap Kalhovd Turisthytte

Petter Martinsen Vertskap Kalhovd Turisthytte 2015
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S A K S L I S T E 

Årsmøtet er TTFs øverste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen 
av mars hvert år og innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel 
til Turlagene. Sammen med innkallingen skal følge saksliste og 
innstilling fra valgkomiteen utsendes i uke 7. Årsmøtet ledes av en 
valgt dirigent foreslått av Tilsynsutvalget.

a) TTFs årsberetning.

b) Årsregnskap for TTF og eventuell fordeling av overskudd til Turlagene.

c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.

d) Forslag som er fremmet av styret eller forslag som er fremmet av et Turlag tillagt styrets 
kommentar.
Forslagene må være innkommet innen utgangen av desember måned foregående år for 
eventuelt å bli behandlet i de enkelte Turlags årsmøter.
To saker er kommet inn, henholdsvis vedrørende navneendring og inkludering av Kragerø 
Turlag

e) Valg av styrets leder.

f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

g) Valg av TTFs 3 koordinatorer innen tur-, løype- og arrangementsproduksjon med 2 års

h) funksjonstid. Koordinatorene er direkte underlagt styret.
Valg av leder drift og eiendomsutvalg, med 2 års funksjonstid. Leder er direkte underlagt 
styret.

i) Valg av leder Natur og Miljøutvalg med 2 års funksjonstid. Leder er direkte underlagt 
styret.

j) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Tilsynsutvalget.

k) Valg av årets delegater til DNTs landsmøte etter forslag fra Turlagene.

l) Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen etter forslag fra Turlagene.

m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.

Viser til utsendt invitasjon til Årsmøte på fjorglimt.

Med vennlig hilsen
Styret i Telemark Turistforening

SAKSLISTE IHT.  VEDTEKTER

O R G A N I S A S J O N E N
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Billedtekst: Øverst, DNT ung Gautefall 
på tur. Nederst, Gautefall Turlag på tur 
på Heigeitilløypa 28.august.
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Det har vært stor aktivitet i hele Gautefall Turlag i 2016 med 
Barnas Turlag, Seniorgruppa, og det nyetablerte DNT ung 
Gautefall, og prosjektet «På Nye Stier», samt merking og 
vedlikehold av løyper. Alt dette takket en dugnadsinnsats på 1270 
timer.

 DNT ung har vært et meget aktivt tilskudd i 
turlaget. DNT Ung har gjennomført 15 turer, 
noen med overnatting. Har hatt utekino og 
arrangert Våtkortkurs for 12 ungdommer, alle 
besto prøven.

Turlaget har vært aktivt med på Sommerfes-
tival i Drangedal 17. til 26. juni 2016, Kjell 
Peder Haugene har representert Gautefall 
turlag på DNTs landsmøte i Lom, og Barnas 
turlag har hatt akedag på Lia og fi skekonkur-
ranse. Turgruppa har også gjennomført alle 
turlagets oppsatte turer og arrangementer 
med god deltakelse, bortsett fra seniortur til 
Reinsvasshytta som ble avlyst pga dårlig vær 
og glatte fjell.

Løyper
Det lokale løypenettet på Gautefall blir stadig 
vedlikeholdt med merking, rydding og skilt-
ing. Sti rundt Mjåvatn og Tollbutjenn ryddet 
og nymerket.

Gjennom prosjekt «På nye stier», et samar-
beid mellom Telemark turistforening og NAV 
Telemark/NAV Drangedal er sti til Brakene-
sheia ferdig ryddet. I tillegg er det gjort en 
del rydding på sti til Oddeåsen og Nåsnibben. 
Det er laget klopper på sti til Himmelriket.

Det har i sommer vært utplassert postkasser/
turbøker på følgende steder: Grønlivarden , 
Jørundskarvarden, Stolsvassnuten, gapahuk 

ved Reinsvatn, Reinsvassnuten, Nonsåshei-
varden, Himmelriket, Breivassåsen og 
gapahuvk ved Store Daltjenn . Alle steder 
godt besøkt.

Barnas turlag har toppturbok på Grønlivar-
den, Himmelriket    ????? Det er igjen en 
suksess med ??? registrerte i bøkene

Tilskudd
Flere av arrangementene ble støttet økono-
misk av Drangedal kommune, ved kultura-
vdelingen. 
Turlaget har mottatt kr. 10.000,- fra 
Drangedal sparebank. DNT Ung har fått 
tilskudd fra kommunen på 11.000 og fra DNT 
Telemark på kr. 17.000.

Totalt deltok ??? personer på Gautefall turlags 
organiserte turer i 2016. 
Medlemstallet ved årsskiftet er 254 personer. 
Det er en nedgang på 4 fra sist år. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam 
blandit vehicula urna in elementum. Integer vitae est eu neque 
maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel mattis risus. Vivamus 
et faucibus felis. Mauris bibendum diam eu est euismod egestas. 
Donec viverra vitae ante ac pharetra. Praesent rutrum sollicitudin 
dignissim. Vivamus cursus maximus nisi interdum venenatis. 
Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In hac habitasse platea 
dictumst. 
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam blandit vehicula urna 
in elementum. Integer vitae est eu neque 
maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel 
mattis risus. Vivamus et faucibus felis. Mauris 
bibendum diam eu est euismod egestas. 
Donec viverra vitae ante ac pharetra. Praesent 
rutrum sollicitudin dignissim. Vivamus 
cursus maximus nisi interdum venenatis. 
Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In 
hac habitasse platea dictumst.

Nulla pharetra nisi vitae blandit gravida. 
Curabitur faucibus sollicitudin tincidunt. 
Nulla vel augue quam. Nam fi nibus, sapien id 
porttitor sodales, felis tortor aliquam nisl, sit 

amet pharetra ligula nulla sit amet mi. Donec 
et arcu imperdiet, dignissim tortor at, biben-
dum lacus. Nulla sit amet velit sit amet mi 
tempus viverra a sed tortor. Pellentesque eget 
lobortis dolor. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos himenaeos. Vivamus ultrices rhoncus 
purus, et eleifend nunc fi nibus vitae. Donec 
feugiat, ipsum ut dapibus hendrerit, diam 
lacus fermentum quam, malesuada iaculis ex 
lacus ac eros. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Maecenas semper 
mi risus, at laoreet magna bibendum quis. 

S A K  D . 1

F ORSL AG  TIL 
NAVNEENDRING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam 
blandit vehicula urna in elementum. Integer vitae est eu neque 
maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel mattis risus. Vivamus 
et faucibus felis. Mauris bibendum diam eu est euismod egestas. 
Donec viverra vitae ante ac pharetra. Praesent rutrum sollicitudin 
dignissim. Vivamus cursus maximus nisi interdum venenatis. 
Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In hac habitasse platea 
dictumst. 

INKLUDERING
KR AGERØ TURL AG

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam blandit vehicula urna 
in elementum. Integer vitae est eu neque 
maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel 
mattis risus. Vivamus et faucibus felis. Mauris 
bibendum diam eu est euismod egestas. 
Donec viverra vitae ante ac pharetra. Praesent 
rutrum sollicitudin dignissim. Vivamus 
cursus maximus nisi interdum venenatis. 
Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In 
hac habitasse platea dictumst.

Nulla pharetra nisi vitae blandit gravida. 
Curabitur faucibus sollicitudin tincidunt. 
Nulla vel augue quam. Nam fi nibus, sapien id 

porttitor sodales, felis tortor aliquam nisl, sit 
amet pharetra ligula nulla sit amet mi. Donec 
et arcu imperdiet, dignissim tortor at, biben-
dum lacus. Nulla sit amet velit sit amet mi 
tempus viverra a sed tortor. Pellentesque eget 
lobortis dolor. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per in-
ceptos himenaeos. Vivamus ultrices rhoncus 
purus, et eleifend nunc fi nibus vitae. Donec 
feugiat, ipsum ut dapibus hendrerit, diam 
lacus fermentum quam, malesuada iaculis ex 
lacus ac eros. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Maecenas semper 
mi risus, at laoreet magna bibendum quis. 
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VIRKSOMHET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam blandit vehicula urna in el-
ementum. Integer vitae est eu neque maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel mattis ri-
sus. Vivamus et faucibus felis. Mauris bibendum diam eu est euismod egestas. Donec viverra 
vitae ante ac pharetra. Praesent rutrum sollicitudin dignissim. Vivamus cursus maximus 
nisi interdum venenatis. Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In hac habitasse platea 
dictumst. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam blandit vehicula urna in el-
ementum. Integer vitae est eu neque maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel mattis ri-
sus. Vivamus et faucibus felis. Mauris bibendum diam eu est euismod egestas. Donec viverra 
vitae ante ac pharetra. Praesent rutrum sollicitudin dignissim. Vivamus cursus maximus 
nisi interdum venenatis. Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In hac habitasse platea 
dictumst.

Nulla pharetra nisi vitae blandit gravida. Curabitur faucibus sollicitudin tincidunt. Nulla 
vel augue quam. Nam fi nibus, sapien id porttitor sodales, felis tortor aliquam nisl, sit amet 
pharetra ligula nulla sit amet mi. Donec et arcu imperdiet, dignissim tortor at, bibendum 
lacus. Nulla sit amet velit sit amet mi tempus viverra a sed tortor. Pellentesque eget lobortis 
dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hime-
naeos. Vivamus ultrices rhoncus purus, et eleifend nunc fi nibus vitae. Donec feugiat, ipsum 
ut dapibus hendrerit, diam lacus fermentum quam, malesuada iaculis ex lacus ac eros. Lor-
em ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas semper mi risus, at laoreet 
magna bibendum quis.

Sed eget nulla libero. Etiam sodales mauris orci, bibendum laoreet risus posuere aliquet. 
Proin porta eget tortor sed aliquam. Curabitur tristique euismod leo, non maximus lacus 
ultricies ac. Aliquam id ornare leo. Phasellus nec orci eu nulla laoreet venenatis. Aenean 
sagittis, tellus eget aliquet rhoncus, lorem risus tempus metus, vel egestas nisi felis vel lec-
tus. Fusce eget luctus libero.

Nullam a euismod eros. Praesent tellus nisi, volutpat eu scelerisque in, sodales at est. Cras 
in felis facilisis, maximus quam vitae, dictum enim. Mauris odio ex, porta vitae tristique 
quis, congue vitae leo. Morbi quis elit non ex bibendum blandit. Sed egestas quam in est 
consequat, at congue orci cursus. Nulla vulputate in ipsum porttitor porta. Quisque diam 
lacus, sodales vitae cursus consequat, condimentum eget felis. Donec ac faucibus libero, at 
hendrerit lectus. In eu risus eros. Etiam lobortis velit ac mauris iaculis, sed porta nibh fer-
mentum. Ut at arcu nisi. Nulla quis urna diam. Pellentesque vitae fermentum justo. Etiam 
non dolor porta, scelerisque est nec, bibendum risus.

Aenean id blandit dui. Mauris a ligula ipsum. Nulla non iaculis lorem, nec sollicitudin mi. 
Aenean molestie ultricies est eget venenatis. Morbi interdum mollis neque, eu sollicitudin 
est faucibus ac. Quisque accumsan mauris leo, vitae facilisis arcu maximus ut. Vivamus id 

TE L E MA RK  TURISTF O RE N I N GS 
ÅRSMELDING

Å R S B E R E T N I N G L O K A L E  T U R L A G

T I T T E L

November 2016 feiret Barnas Turlag Nome hele 5 år! Turer 
har blitt arrangert jevnt og trutt siden oppstarten, og vi har 
ligget på ca. 8 turer i året hvert år. Oppslutningen har variert, 
men stort sett har vi vært rundt 20 unger pluss voksne på 
turene.

I år vil vi spesielt trekke fram årets første og siste tur. I januar var 
det en iskald, men nydelig skøytedag på Flomtjønn i Flåbygd. 
Mange blide barn og voksne, og både erfarne og nybegynnere 
koste seg på isen i fl otte omgivelser! 

Årets siste tur var den tradisjonsrike adventsturen til lavvoen 
på Sveigtjønnåsen ved Svenseid. Her var vi ca. 30 barn og 20 
voksne som tok turen på fakkelbelyst sti opp gjennom skogen 
til lavvoen der julegrøten ventet. Stappa fullt blei det denne 
gangen! Hver eneste skei med grøt gikk med, for å si det slik. 
I tillegg fi kk vi populært og overraskende besøk av Turbo som 
gratulerte turlaget med 5års jubileet! 

Vi må også trekke fram et par solskinnsturer; Bøkestulnatten 
på Lifjell i praktisk talt vindstilla i august og Kom deg ut dagen i 
september på Lundås i Lunde der det var sommertemperaturer 
og skikkelig go’stemning. Hurra! Vi er klare for nye 5 år med 
turer for små og litt større turglade mennesker. 

Hilsen Bodil Sandøy Tveitan, Barnas Turlag Nome

Billedtekst: 

Billedtekst: Barnas Turlag Nome på ur 
på Lifjell. Foto: Bodil Sandøy Tveitan.

BARNA S TURL AG
NOME
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Turlaget har hatt 13 aktiviteter i 2016, hvor det på 5 av disse 
ble notert antall deltagere. Totalt på disse ble det notert 150 
deltagere. Det er notert 1470 dugnadstimer i turlaget i løpet av 
året. 

Tur til Prestegårdseter – 19.06.16
Langturen i år gikk til Prestegårdseter via 
Mælakollen. Det var fl ott vær og 8 personer 
deltok. Rune Åsheim og Johan Tudal var 
turledere. 

Kom-deg-ut-dagen 06.09.16
ble igjen arrangert ved fl otte Movann. I år 
hadde vi arrangementet sammen med Siljan 
jeger og fi skeforening noe som var veldig vel-
lykket. Det kom mange i fi nt vær, det var ca 
100 personer der, mange barn. Det ble trekt 
fi skegarn fra båt der barna fi kk være med, 
natursti, spikring i stubber og lek. Det ble 
som vanlig servert skaukaffe og pinnebrød-
deig, samt nystekte sveler på bålpanna. Alle 
fi kk premier og vi fi kk gode tilbakemeldinger, 
spesielt det med å samarbeide med andre 
foreninger.

Flyer
Sissel Mogård kom med forslag om å levere ut 
«fl yer» til husstander. Dette er et fl ott innspill 
og «fl yer» ble lagt ut i postkassene i januar.

Tilskudd 
Lions Club Siljan ga turlaget kr.10000.- til 
løypearbeid fra overskuddet på Varden og 
Lions julelotteri. Siljan kommune har etter 
søknad støttet turlaget med økonomiske 
midler til arbeidet med løypene.

Løyper
Også i 2016 har løypenettet stått i fokus 
for Siljan Turlag. Takket alle frivillige som 
er løypeansvarlige har vi nå 21 løyper på til 
sammen 63 km. Det er satt opp 72 skilt fram 
til nå, og mange av dem er satt opp i 2016. 
Svein Kiste har bidratt mye til at dette har 
blitt vellykket, han har gjort en fantastisk jobb 
for turlaget med løypene.

Det har blitt revidert to kart der Siljan er 
med, Skien Øst og Siljan Nord. Finn Roksund 
er engasjert av Kart Fossøy, han har gjort en 
kjempejobb, noe som turlaget også har hatt 
stor glede og gevinst av. 
Under denne prosessen har Siljan Turlag 
påtatt seg noen fl ere løyper.

Gapahuk – Rubens plass
Ruben Smith kontaktet Siljan Turlag om 
det kunne settes opp en gapahuk på Rubens 
plass som også skulle være tilrettelagt for 
alle. Styret godtok dette, og Ruben ordnet 
en dugnadsgjeng som satt opp gapahuken på 
meget kort tid.
19.11.16 var det offi siell åpning med ord-
fører til stede, og det kom mange og overvar 
åpningen. 
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sodales nulla. Phasellus malesuada ipsum neque, quis sodales ipsum accumsan vitae. 
 
500 METER TIL NÆRMESTE TURSTI
Et samlet landsmøte mener fl ere turstier er den beste løsningen for bedre livskvalitet og 
folkehelse i Norge. I DNTs resolusjon utfordrer organisasjonen nasjonale, regionale og lokale 
myndig heter til å sørge for at folk ikke har mer enn 500 meter til nærmeste tursti. Nord-
menn er et av de mest stillesittende folkeslag i verden, men undersøkelser viser at syv av ti 
inaktive ønsker å begynne å gå på tur. Flere turstier i nærheten av der folk bor vil få enda 
fl ere mennesker til å ha en aktiv hverdag. 

EUROPAS LANGRUTE E1 BLE ÅPNET 
4. juni ble en festdag på Nordkapp, da langruta E1 ble åpnet av styreleder Berit Kjøll. Den 
Norske Turistforening har merket den norske delen av ruta som går fra Femundsmarka til 
Nordkapp og mer enn 25 000 dugnadstimer er blitt langt ned på norsk side. Langdistanseruta 
er vel 8 000 kilometer og går gjennom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og Italia. 

 REGNSKAP 2013 

INNTEKTER
Medlemskontingenten til DNT sentralt utgjorde kr 28 millioner. Økningen var på 
kr 1 million i forhold til året før. Økningen skyldes medlemsvekst og økt kontingentsats. 

Offentlige tilskudd til DNT fra Klima- og miljødepartementet for ivaretakelse av allment 
miljøarbeid, og fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til barne- og ungdoms arbeid 
var på til sammen kr 7,4 millioner mot kr 7,1 millioner i 2012. Ingen av disse midlene går til 
subsidiering av fellesturer, hytter eller rutedrift som er DNTs primæraktivitet. Andre private 
og offentlige tilskudd er prosjektstøtte som i hovedsak fordeles til medlemsforeningenes 
barne- og ungdomsarbeid. Totalt var samlet offentlig prosjektstøtte i 2013 kr 15,9 millioner 
mot kr 14,6 millioner i 2012. Det alt vesentlige av DNTs verdiskapning kommer fra medlems-
inntekten og medlemmenes frivillige dugnadsinnsats. DNTs dugnadsinnsats var 534 000 
timer i 2013 en økning fra 503 000 timer i 2012.

For innsamlede midler og gaver er det en nedgang på kr 111 000 fra 2012. Hjelpestikk eprisen 
på kr 400 000 utgjorde mesteparten av beløpet i 2012. 

Andre salgsinntekter er redusert med kr 537 000. Dette skyldes redusert salg av profi lerings-
klær til medlemsforeningene og deltaker avgift på kurs og konferanser DNT har arrangert.

6,3 MILLIONER FRA DNT SENTRALT TIL MEDLEMSFORENINGENE
Solid medlemsmasse, god drift over fl ere år og økte inntekter fra blant annet sponsorer har 
gitt DNT sentralt positive resultater. Dette er grunnlaget for utdeling av til sammen 6,3 mil-
lioner til medlemsforeningene i 2013-regnskapet. Utdelingen i 2012 var kr 3,5 millioner.

ANSKAFFELSE AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler er redusert med kr 540 000. Reduksjonen skyldes redus-
erte kostnader til annonsesalg og lavere varekost som følge av mindre varesalg enn i 2012. 
INFORMASJON OG OPPLYSNING
Kostnader til informasjon og opplysning var i 2013 kr 22,3 millioner. Det har vært en reduksjon 
i kostnadene med kr 398 000 fra 2012 til 2013. Nedgangen skyldes lavere kostnad på medlems-
bladet Fjell og Vidde og Årboka, mens det har vært økte kostnader på utvikling av nettsider og kart.

BARN OG UNGE
Aktivitetene på barn har økt med kr 479 000 fra 2012. Økningen skyldes prosjektmidler som er 
fordelt og brukt i medlemsforeningene. For ungdom er økningen kr 738 000 der økningen skyl-
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des 25-årsjubileum for DNT ung samt mer frifondmidler som brukes i medlemsforeningene.

FJELLSPORT
Kostnadene i 2013 er kr 86 000 høyere enn i 2012 og skyldes at det er brukt mer ressurser 
på arrangementer og profi lering. 

SAMFUNNSAKTØR
DNTs aktiviteter som samfunnsaktør er i stor grad knyttet til folkehelse (tilbud til hele 
befolkningen i alle landsdeler), naturvern og naturbasert reiseliv. Det har vært økning i kost-
nader på naturvern, mens det har vært lavere kostnader på prosjekter fi nansiert av private 
og offentlige prosjektmidler. Prosjektmidler er i hovedsak benyttet i medlemsforeningene. 
Samlet var kostnadene kr 206 000 lavere i 2013 enn i 2012.

ADMINISTRASJONS KOSTNADER
Kostnader til administrasjon har økt med kr 646 000 fra 2012 til 2013. Dette skyldes økte 
personalkostnader og rekruttering.

ÅRETS RESULTAT
Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av foreningens stilling og resultat 
i 2013. Årsresultatet viser et overskudd på kr 221 000. Landsstyret foreslår at overskuddet 
tilføres annen formålskapital.

ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internkontroll for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet. 
Arbeidsmiljøet i DNT anses som tilfredsstillende. Det har i 2013 blitt arrangert to seminarer 
for medarbeiderne. Ingen ansatte i DNT sentralt har vært utsatt for skader eller ulykker.

I 2013 har DNT sentralt til sammen hatt 202 dager i sykefravær mot 262 dager i 2012. Totalt 
DNTs medlemsforeninger vil være blant søkerne på i alt kr 40 millioner i et nasjonalt skilt-
prosjekt. Gjensidigestiftelsen bidrar med kr 20 millioner og fylkeskommunene bidrar med til 
sammen kr 20 millioner. Midlene skal særlig brukes på skilting og merking av turløyper med 
utgangspunkt der folk bor. 

Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter 
at forutsetningen er til stede.
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løypekomite ledet av Åsmund Myhre. Vi takker 
alle dyktige dugnadsarbeidere for godt utført 
oppgave i 2016.

I løpet av 2016 har det blitt utført arbeid i føl-
gende områder i løypenettet til Skien Turlag:

Østmarka
- Skrehelleområdet 
- Limi – Lundsdalen – Jønnevald
- Blåfjellområdet
- Sneltvedt-Lensmannseter-Rustan-Søgård-
seter
- Vealøsområdet og gamleveien fra Kikut til  
 Fiskebekkåsen.

Gulsetmarka – Vestmarka
Solummarka
Kilebygda
Sauheradfjella/Luksefjell (Utenom verneområ-
det)
Sauheradfjella/Luksefjell (innenfor verneområ-
det)

Løypegruppa takker Betanien Hospital, Gjen-
sidigestiftelsen, Fylkeskommunen og Sparebank-
stiftelsen DNB for økonomisk støtte til viktige 
arbeidet med å gjøre stier og løyper tilgjengelig 
for fl est mulig.

Turgruppa
Følgende turer har vært blitt arrangert i 2016 av 
turgruppa:
Måneskinnstur på ski over Svanstulfl åttene
Heldagstur på ski fra Breiset til Svanstul
1 fl erdagstur på ski på Hardangervidda.
10 kveldsturer på tirsdager og 13 kveldsturer på 
onsdager
5 heldagsturer på søndager
1 fl erdagstur på Hardangervidda – «Drømmeturen» 
som ble avsluttet på Gaustatoppen
1 helgetur på Blefjell 

Leder for gruppa har vært Karianne M. Bakken. 
Det har blitt utført ca 740 dugnadstimer.

Billedtekst: Ny sikringsbu ferdigstilt.
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Skien Turlag er det største turlaget i Telemark Turistforening 
med sine 3762 medlemmer. Det er i løpet av året vært arrangert 
33 turer i regi av turgruppa og turlaget har stilt opp på diverse 
arrangement og arrangert Kom Deg Ut-dag høst og vinter. 
Samtidig har utbedring av hytter, samt vedlikehold av gamle- og 
merking av nye turstier har vært i fokus. Styret er godt fornøyd 
med årets dugnadsinnsats, da det totalt er utført hele 9100 
dugnadstimer.

Skien Turlag har 4 ubetjente hytter i Svan-
stul-Luksefjellområdet. Hyttene eies av 
Løvenskiold-Fossum og disponeres, vedlike-
holdes og drives av Skien Turlag.  Her kom-
mer en liten rapport fra store forbedringer på 
to av hyttene i 2016.

Hytta Fugleleiken som ligger i nordenden 
av Svanstulvannet er populær, spesielt i 
vintersesongen da den ligger tett inntil en 
av de mest benyttede skiløypene i området 
– Huldreløypa. Fugleleiken er også kjent 
som «vaffelhytta» fordi Skien Turlag selger 
vafl er her i helgene i skisesongen. Hytta har 
ikke strøm, men et aggregat som bla. gjør det 
mulig å steke vafl er. På slutten av vinterse-
songen 2016 opplevde vi at aggregatet sviktet 
på fi ne skisøndager, men vi klarte å holde det 
stort sett i gang ut sesongen. 

Dessverre var det ikke var nok med reparas-
joner, aggregatet var utslitt og et nytt måtte 
anskaffes. Vi fi kk støtte til 60% av kjøpesum-
men fra et lokalt legat og vår bankforbind-
else. Nytt aggregat ble montert i slutten av 
august for å være klart til Kom Deg Ut dagen 
4.september. Alt gikk greit ved montering og 
prøvestart, men på KDU dagen fungerte det 
ikke. Vi opplevde også problemer ved starten 
på skisesongen, men når dette skrives synes 
alt å være i orden.

Solumhytta er for mange en litt ukjent perle 

i Luksefjell. Denne gamle boplassen har vært 
ubetjent hytte i DNT-systemet i over 25 år. 

I løpet av de siste årene vokste det fram et 
behov for å ha en sikringsbu oppe på Solum-
hytta. Løvenskiold-Fossum ønsket også å 
bygge et nytt vedskjul og utedo. Våren 2015 
søkte vi, med hjelp av Jon Atle Holmberg, 
Olav Thons Fond om midler. Høsten 2015 
fi kk vi kr 75 000 til prosjektet. Vi startet det 
praktiske arbeidet 1.mars 2016 med å kappe 
reisverk og kledning etter mål. Dette ble kjørt 
opp dagene før påske med snøskuter, men 
det ble også noe bæring fra veien og opp da 
vi manglet noen materialer til kledning. Det 
ble bestemt at vi ville ha en platting foran 
bua i impregnerte materialer og de er tunge å 
bære. 6.juni startet byggingen av sikringsbua. 
Deretter var vi oppe en gang i uka og arbeidet 
var stort sett ferdig i oktober. Vi fi kk inn nye 
seniorer i år som stilte opp med stort pågang-
smot sammen med noen av de gamle erfarne.

Løype
Organisering av løypearbeidet
I løpet av året ble det lagt ned ett betydelig 
dugnadsarbeid i sti- og løypenettet som Skien 
Turlag har ansvaret for, og i tillegg hadde vi 
en større dugnad for TTF i Gaustaområdet. 
Det ble i 2016 utført ca. 2.500 dugnadstimer 
i løypenettet til Skien Turlag + 325 timer 
for TTF i Gaustaområdet. Til sammen 2.825 
timer. Arbeidet i 2016 har vært ledet av en 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam 
blandit vehicula urna in elementum. Integer vitae est eu neque 
maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel mattis risus. Vivamus 
et faucibus felis. Mauris bibendum diam eu est euismod egestas. 
Donec viverra vitae ante ac pharetra. Praesent rutrum sollicitudin 
dignissim. Vivamus cursus maximus nisi interdum venenatis. 
Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In hac habitasse platea 
dictumst. 
 Sed eget nulla libero. Etiam sodales mauris 
orci, bibendum laoreet risus posuere aliquet. 
Proin porta eget tortor sed aliquam. Curabi-
tur tristique euismod leo, non maximus lacus 
ultricies ac. Aliquam id ornare leo. Phasellus 
nec orci eu nulla laoreet venenatis. Aenean 
sagittis, tellus eget aliquet rhoncus, lorem 
risus tempus metus, vel egestas nisi felis vel 
lectus. Fusce eget luctus libero.

Nullam a euismod eros. Praesent tellus nisi, 
volutpat eu scelerisque in, sodales at est. Cras 
in felis facilisis, maximus quam vitae, dictum 
enim. Mauris odio ex, porta vitae tristique 
quis, congue vitae leo. Morbi quis elit non 
ex bibendum blandit. Sed egestas quam in 
est consequat, at congue orci cursus. Nulla 
vulputate in ipsum porttitor porta. Quisque 
diam lacus, sodales vitae cursus consequat, 
condimentum eget felis. Donec ac faucibus 
libero, at hendrerit lectus. In eu risus eros. 
Etiam lobortis velit ac mauris iaculis, sed 
porta nibh fermentum. Ut at arcu nisi. Nulla 
quis urna diam. Pellentesque vitae fermen-
tum justo. Etiam non dolor porta, scelerisque 
est nec, bibendum risus.

Aenean id blandit dui. Mauris a ligula ipsum. 
Nulla non iaculis lorem, nec sollicitudin mi. 
Aenean molestie ultricies est eget venenatis. 
Morbi interdum mollis neque, eu sollicitudin 
est faucibus ac. Quisque accumsan mauris 
leo, vitae facilisis arcu maximus ut. Vivamus 

id sodales nulla. Phasellus malesuada ipsum 
neque, quis sodales ipsum accumsan vitae. 

O R G A N I S A S J O N E N

ÅRSBERETNING 2016

14 Å R S R A P P O R T 2 0 1 6



Å R S R E G N S K A P

BA L A N S E

Note 31.12.13 31.12.12 31.12.11
EIENDELER

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende 1, 12 322 566 551
Sum anleggsmidler 322 566 551

Omløpsmidler
Varer 1, 13 1 104 830 1 302

Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader, påløpne inntekter mv. 65 102 15
Forskuddsbetalt kontingent til medlemsforeninger 3 42 680 45 690 40 062
Kundefordringer 10 7 046 7 456 6 625
Til gode merverdiavgift 563 305 414
Sum fordringer 50 354 53 554 47 115

Bankinnskudd, kontanter og lignende 57 983 50 748 46 518

Sum omløpsmidler 109 441 105 132 94 935

SUM EIENDELER 109 763 105 698 95 486

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital 
Opptjent formålskapital 15 19 117 18 896 17 098
Sum opptjent formålskapital 19 117 18 896 17 098
Sum formålskapital 19 117 18 896 17 098

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 1, 9 289 944 986
Sum avsetning for forpliktelse 289 944 986
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt kontingent fra medlemmer 3 71 262 71 491 65 602
Leverandørgjeld 4 922 3 356 1 751
Skyldige offentlige avgifter og feriepenger 4 388 4 037 3 025
Annen kortsiktig gjeld 9 785 6 974 7 023
Sum kortsiktig gjeld 90 357 85 858 77 402

Sum gjeld 90 646 86 802 78 388

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 109 763 105 698 95 486

Alle tall i hele tusen
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Ved at kyststien ble fullført ble en milepel i Turlagets historie 
passert. Over 7000 dugnadstimer er bokført i prosessen. 
Kyststien har blitt svært populær. På 1 1/2 år har rundt 90.000 
passert to tellepunkter som er plassert på kyststien. Det totale 
antall som har gått på stien er vesentlig høyere. 

Det er gjennomført et rekordantall medlem-
sturer (11 stk) og Barnas Turlag har hatt 7 
arrangementer. Barnas Turlag sliter med 
rekrutteringen til å ha ansvar for arrange-
mentene. Det er sterkt behov for å styrke 
Barnas Turlag med nye krefter.
Kyststiens dag var en inspirerende nyskap-
ning som vi tror er kommet for å bli. Den ble 
en suksess ved at 150 deltagere stilte opp. 
Etter sommeren ble Aktiv i 100 etablert. 
Dette er en stor og viktig nyskapning i Turlag-
et. Innen årets slutt regnes det med at rundt 
650 personer har deltatt på turene. 
Etter at Bamble Kommune vedtok ny Fri-
luftsplan i desember 2015 er det arbeidet for 
etablering av nye stier i kommunen. Desverre 
går denne prosessen langsomt på grunn av 
manglende fokus og engasjement i kommun-
ens administrasjon.

Kyststiensdag – 150 deltagere – 150 dug-
nadstimer
Dette var første året arrangementet fant sted. 
Tanken er å gjøre det til et årlig arrangement 
for forskjellige steder av kyststien. Dette er et 
familiearrangement. Deltagerne ble busset fra 
oppmøtestedet og gikk tilbake langs kysts-
tien. Alle deltagerne fi kk egen T-skjorte med 
motiv fra dagen. Underveis var det natursti 
for barna. Ved innkomst var det servering av 
grillmat og drikke.

Kyststien – 800 dugnadstimer
Kyststien ble påbegynt i 2010. Første fase ble 
fullført i 2012. Da var 60 km merket og mulig 
å gå. Flere konstruksjoner (bruer, gangbaner 
etc) var laget. Deretter er stien vedlike-
holdt etter gjengroing og forbedret med en 
lang rekke konstruksjoner. Flere av dem av 
betydelig størrelse. 11 karttavler er satt opp. 
Høsten 2016 regnes arbeidet som fullført ved 
at alle planlagte konstruksjoner er ferdige. 
Gjenstående arbeid er vedlikehold, reparas-
joner etc.

Aktiv i 100 
ble igangsatt på ettersommeren 2016. Det 
arrangeres ukentlige turer, hver mandag. Det 
er i hovedsak separate turer for kvinner og 
menn. Enkelte turer er fellesturer. Det er la-
get halvårsplan for alle turene. Her angis det 
hvor krevende turene er. Målet for turene er 
forskjellige fra gang til gang og turledere må 
gjerne gå opp turene på forhånd for å sikre at 
man fi nner frem og for å fi nne ei god rute.

L O K A L E  T U R L AG

BAMBLE TURL AG 2016

A KTIVITE T S RE G N S K A P

Note 2013 2012 2011
ANSKAFFEDE MIDLER

Medlemsinntekter 3 27 975 27 018 25 688

Offentlige tilskudd 5 23 302 21 733 19 414
Innsamlede midler og gaver 499 610 91

Inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonenes mål
– samarbeidsavtaler 6 8 770 8 610 8 125
– annonseinntekter 7 10 866 10 736 10 620
– andre salgsinntekter 3 534 4 071 2 014

Finansinntekter 1 136 1 281 1 301
SUM INNTEKTER 76 081 74 059 67 252

FORBRUKTE MIDLER

Kostnader til anskaffelse av midler 8 16 477 17 018 16 229
Kostnader til formålet 1, 2
– informasjon og opplysning 22 319 22 717 21 108
– barn 7 365 6 886 6 257
– ungdom 7 212 6 474 5 228
– fjellsport 1 556 1 472 1 235
– internasjonal aktivitet 338
– samfunnsaktør aktivitet 6 190 6 396 4 665
– utdeling formålskapital til medlemsforeningene 19 6 344 3 547 8 939

Administrasjonskostnader 2, 11 8 397 7 751 7 115
SUM FORBRUKTE MIDLER 75 860 72 261 71 114

RESULTAT 221 1 798 -3 862

DISPONERING AV RESULTAT 15
Annen formålskapital 221 1 798 -3 862

Alle tall i hele tusen
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2013 2012 2011
KONTANSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 

Ordinært resultat 221 1 798 -3 862
Avskrivninger 312 257 237
Endring i varelager -274 471 -272
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning 17 -42 308
Endring i kundefordringer 409 -655 -534
Endring i leverandørgjeld 1 566 1 605 -1 702
Endring i forskuddsbetalt kontingent -228 5 889 586
Endring i forskuddsbetalt kontingent overført medlemsforeningene 3 010 -5 628 -1 274
Endring i andre tidsavgrensinger 2 269 807 2 727
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 302 4 502 -3 786

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -67 -272 -493
Netto kontantstrøm fra investeringer -67 -272 -493

Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter 0 0 0
Netto kontanstrøm fra fi nansieringsaktiviteter 0 0 0

Netto endring i kontanter og -ekvivalenter 7 235 4 230 -4 279
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 50 748 46 518 50 797
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12 57 983 50 748 46 518

KO NTA NT S TR Ø M O PP S TL L I N G Alle tall i hele tusen
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Totalt har BT Kragerø hatt minst 338 deltagere med på tur 
i 2016 og 161 dugnadstimer er lagt ned. Bortsett fra Kom 
deg ut dagen i februar, der vær og føreforhold ikke var på sitt 
beste, har ting gått etter planene. Vi har funnet passe megde 
arrangementer og vi har god oppslutning.

Ett av årets høydepunkter var turen til Signalen på Gumøy 
08.mai. Turledere Siri Sandland og Petter-Helge Hareide var 
på tur med 55 deltagere. Følgende er referat fra turen:
Tusen takk til alle som ble med på tur i dag. Vi tok ferja fra 
kragerø til det gamle ferjeleie på Vestre Gumøy og gikk så 
opp til Signalen der det er fantastisk utsikt over hele 
skjærgården. Vi hadde en god rast på toppen før vi hadde 
natursti på vei tilbake til ferja. Det ble en strålende dag takket
 være dere som var med, værgudene , Kragerø kystlag og 
Kragerø Sparebank

Årets høydepunkt var kom deg ut dagen på Mule Varde i 
september. Det ble arrangert mange forskjellige leker, alt fra 
slakk line til drakamp. Med de morsomme turlederene, blant 
annet Søren og Pernille, ble arrangementet en kjempesuksess! 
Vi vil også legge til at den årlige turen til Borgestad gård alltid 
er hyggelig. Det blir alltid en suksess, og det virker som at folk 
nå kjenner til denne turen og blir med år etter år. Vi vil spesielt 
takke Petter Borgestad som lar oss komme og besøke gården 
hans, det er ikke en selvfølge, noe alle som deltar på denne 
turen er takknemlige for. 
Pinnebrødturen til Årdalsåsen ble også veldig fi n. Selv om det 
ikke var så mange deltagere som vi håpet fi kk vi fl ott vær og 
siden vi sendte inn bilder og en kort tekst til mediene fi kk vi god 
dekning i avisa likevel. 

Hilsen leder, Rebekka L. Øvre-Eide

Billedtekst: Fra ferja over til fergeleiet på 
Vestre Gumøy. Turbo skinte i kapp med 
sola. Foto: Petter-Helge Hariede

Billedtekst: Drakamp under Kom Deg 
Ut-dagen på Mule Varde. Foto: Hanne 
Findal

BARNA S TURL AG
PORSGRUNN

BARNA S TURL AG
KR AGERØ
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N O T E R

Tilsynsutvalget velger selv sin leder blant ett av de medlemmer 
som er inne i siste år av sin periode. Tilsynsutvalget bør bestå av 
minst én juridisk og en økonomisk kyndig. 
Tilsynsutvalget fører tilsyn med at TTF drives på 
en forsvarlig og lovlig måte, både økonomisk og 
forretningsmessig. Tilsynsutvalget uttaler seg om de viktigste 
budsjettforutsetningene og større utbyggingssaker før styret tar 
avgjørelse og/eller fremlegges for årsmøtet til avgjørelse. 
Utvalget kan behandle tvister mellom TTF og et Turlag i 
henhold til retningslinjene for drift av lagene. Videre behandler 
tilsynsutvalget sak om ugyldighet i henhold til § 20 samt andre 
tvister som styret fi nner at tilsynsutvalget bør avgjøre. 

§ 18 Kontingent 
DNTs landsmøte fastsetter medlemskontingenten og DNT 
sentralt innkrever kontingenten fra enkeltmedlemmene. 
DNT s landsstyre fastsetter kontingentandelen til 
medlemsforeningene (TTF) etter retningslinjer vedtatt av 
landsmøtet. Endringer i disse retningslinjene krever 2/3 fl ertall 
på DNT landsmøtet. 
Kontingentandelen til Turlagene fra TTF fastlegges etter 
retningslinjer og vedtekter for Turlag i TTF. 

§ 19 Hederstegn
Personer som har gjort en særskilt innsats for TTF og/eller 
Turlagene, kan etter råd fra Tilsynsutvalget, tildeles hederstegn 
av styret. 

§ 20 Myndighet til å reise sak om ugyldighet 
Et Turlag, styreleder, et medlem av styret, eller daglig leder kan 
reise sak med påstand om at en beslutning i årsmøtet er ugyldig 
fordi den er ulovlig eller i strid med disse vedtekter. 
Sak om gyldighet av beslutning i årsmøtet må innen tre 
måneder reises for TTFs Tilsynsutvalg. 
Utvalget avgjør saken med bindende virkning. 
Tilsynsutvalgets avgjørelser kan innen tre måneder bringes inn 
for voldgift for overprøving. 

§ 21 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 4 ukers varsel av 
styret, eller når Turlag som samlet representerer et stemmetall 
på minst 20 i henhold til stemmerettsreglene i § 19, krever det. 

§ 22 Utmeldelse 

Et Turlag opprettet av Telemark Turistforening kan ikke melde 
seg ut av TTF. Turlag som beslutter å melde seg inn i Telemark 
Turistforening har 5 års angrefrist fra opptagelsen. 

§ 23 Eksklusjon 
Turlag som ikke oppfyller sine forpliktelser i tråd med 
vedtekter og retningslinjer kan ekskluderes fra TTF og 
oppløses etter vedtak på årsmøtet med 3/4 fl ertall av samtlige 
stemmeberettigede medlemmer. Ved eksklusjon av et Turlag 
gjelder ikke bestemmelsen i § 15 om saksforberedelser for saker 
som kan være til vesentlig ulempe for andre Turlag. 

§ 24 Oppløsning av Turlag 
Dersom et Turlag oppløses, skal lagets midler overføres til et 
tilsvarende lag i det geografi ske området eller til TTF sentralt til 
bruk i henhold til det oppløste Turlagets egne vedtekter.
 
§ 25 Oppløsning av TTF 
TTF kan bare oppløses dersom det vedtas på 2 påfølgende 
ordinære årsmøter med 3/4 fl ertall av samtlige 
stemmeberettigede medlemmer. 
Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, fordeles TTF sentralt sine 
midler til Turlagene i forhold til deres stemmetall på årsmøtet. 
Hvis en slik fordeling ikke er aktuell, går TTFs midler og 
eiendommer over til DNT som forplikter seg til å ivareta 
medlemsinteressene innen TTFs virkeområde inntil DNT kan 
igangsette en ny lokal organisasjon med tilsvarende formål som 
TTF. 

§ 26 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene skjer etter vedtak i årsmøtet. Til gyldig 
vedtak kreves 2/3 fl ertall av samtlige stemmeberettigede 
medlemmer samt at forslaget om vedtektsendringer er sendt 
Turlagene minst 3 måneder før årsmøtet. For endring av §§ 1, 
22, 23, 25 og 26 kreves 3/4 fl ertall på årsmøte.
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Valgkomiteen innstiller også på valg til Tilsynsutvalget etter § 6 j 
og 3 koordinatorer samt leder av eiendom/driftutvalg og leder av 
natur og miljøutvalg etter § 6 g, h og i. 

§ 10 Valg av styre 
a) Lederen og styremedlemmene velges alle for 2 år av gangen. 
Styremedlemmer og varamedlemmer nevnt i punkt c og d velges 
alle for 1 år av gangen. 
b) Styrets leder og 4 medlemmer med varamedlemmer velges av 
årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
c) Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av 
årsmøtet blant styremedlemmene i Senior, Ung eller Barnas 
Turlag innen Turlagene. 
d) Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og 
blant de ansatte i TTF. Nærmere regler om framgangsmåten ved 
valget fastsettes av styret. 
e) Ved valg av styreleder i henhold til punkt b avgir hvert Turlag 
stemme på kun én av kandidatene. For å anses valgt som leder i 
henhold til punkt b, må vedkommende oppnå over halvparten 
av de avgitte stemmer under årsmøtet. Er så ikke tilfelle ved 
første avstemming, foretas omvalg. Ved omvalget deltar de to 
kandidatene som fi kk fl est stemmer ved første avstemming. 
f) Ved valg av styremedlemmer avgir hvert Turlag maksimalt 
stemme på så mange styremedlemmer som er på valg. De av 
kandidatene som får fl est stemmer er valgt. 
g) Av styrets medlemmer - unntatt de ansattes medlem – utrer 
hvert år minst 2, slik at de årsmøtevalgte medlemmer er på valg 
hvert 2. år. 

§ 11 Utdeling av midler til Turlagene 
Beslutning om mulig utdeling av TTF overskudd til turlagene 
avgjøres av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke 
besluttes utdelt mer av overskuddet enn det styret har foreslått. 

§ 12 Misbruk av årsmøtets myndighet 
Årsmøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi 
visse Turlag eller andre en urimelig fordel på bekostning av 
andre Turlag eller TTF.

§ 13 Styre
Styret leder virksomheten til TTF. Styret består av leder og 
6 styremedlemmer. Styret velger en nestleder blant styrets 
medlemmer. 
Styret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller 
når minst 4 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, likevel 
slik at et vedtak krever minst 4 stemmer for. 
I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
Forvaltningen av TTF hører under styret. Styret skal sørge 
for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer 
og budsjetter for TTF’s virksomhet, holde seg orientert 
om foreningens økonomiske stilling og plikter å påse at 
virksomheten, regnskap og formues-forvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll. Herunder skal styret påse at TTF har en 
forsvarlig egenkapital. 
Styret kan opprette komiteer for å ivareta oppgaver som krever 
samordnet innsats fra hele organisasjonens frivillige arbeid i 
Telemark. 
Styret ansetter foreningens daglig leder og fastsetter dennes 
vilkår. For øvrig treffer styret alle avgjørelser som ikke er tillagt 
årsmøtet. 
Styret er tvisteløsningsorgan for uenighet mellom Turlagene, og 
har myndighet til å fatte beslutninger om blant annet grenser 
for geografi ske arbeidsområder der situasjonen er fastlåst. 

§ 14 Arbeidsutvalg
Innen styret skal det være et arbeidsutvalg bestående av styrets 
leder og nestleder. 
Arbeidsutvalget fremmer saker for styret i samarbeid med daglig 
leder. 
Arbeidsutvalget har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder 
og kan avgjøre saker etter delegasjon fra styret. 

§ 15 Signatur
Foreningen forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i 
fellesskap.
 
§ 16 Administrasjon 
Administrasjonen ledes av daglig leder. Daglig leder har møte-, 
forslags- og talerett på styremøter og på årsmøtet. Daglig leder 
representerer TTF sentralt utad i saker som inngår i den daglige 
ledelse. 

§ 17 Tilsynsutvalg 
Tilsynsutvalget består av minst 6 medlemmer og to 
varamedlemmer som velges på TTFs årsmøte for tre år av 
gangen, og slik at 1/3 av medlemmene er på valg hvert år. 
Varamedlemmer velges årlig. Medlemmer og varamedlemmer 
kan ikke være medlem av TTF styre, i styret i noen av Turlagene 
eller ansatt i TTF. 
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valgkomiteen. 
På årsmøtet kan bare fremmes endringsforslag eller 
utsettelsesforslag til allerede innsendte forslag. Slike forslag må 
fremsettes skriftlig og undertegnes av forslagstiller. Eventuelle 
endringsforslag må ikke gå utover realiteten i det forslaget de 
knytter seg til. 
Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet. 
Årsmøtet skal behandle: 
a) TTFs årsberetning. 
b) Årsregnskap for TTF og eventuell fordeling av overskudd til 
Turlagene. 
c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger. 
d) Forslag som er fremmet av styret eller forslag som er 
fremmet av et Turlag med styrets uttalelse. Forslagene må være 
innkommet innen utgangen av desember måned foregående år 
for eventuelt å bli behandlet i de enkelte Turlags årsmøter. 
e) Valg av styrets leder. 
f) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 
g) Valg av TTFs 3 koordinatorer innen tur-, løype- og 
arrangementsproduksjon med 2 års funksjonstid. 
Koordinatorene er direkte underlagt styret. 
h) Valg av leder av Drift og eiendomsutvalg, med 2 års 
funksjonstid. Leder er direkte underlagt styret. 
i) Valg av leder av Natur og Miljøutvalg med 2 års funksjonstid. 
Leder er direkte underlagt styret. 
j) Valg av Tilsynsutvalg etter bestemmelsen i § 17.
k) Valg av årets delegater til DNTs landsmøte etter forslag fra 
Turlagene. 
l) Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen etter 
forslag fra Turlagene. 
m) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar. 

§ 7 Stemmerett på årsmøtet  
Turlag har stemmerett med 1 stemme for hver påbegynt 100 
medlemmer til 500 medlemmer og deretter 1 stemme for hver 
påbegynt 500 medlemmer. 
I medlemstallet inngår samtlige medlemskategorier. Til grunn 
for stemmerettsberegningen legges dokumentert medlemstall 
fra DNT i kommunene pr. 31/12 året før årsmøtet. 
Alle Turlag skal møte på årsmøtet eller la seg representere 
ved fullmakt. Styret avgjør hvor mange representanter de 
enkelte Turlagene kan møte med, for eks. i forhold til Turlagets 
stemmetall. 
Et Turlag kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre 
Turlag. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hvert enkelt 

Turlag. 
Før 2/3av TTFs samlede medlemsmasse er organisert i Turlag 
skal styret innkalle til møte senest ved utgangen av februar for 
valg av årsmøterepresentanter blant direktemedlemmene i TTF. 
Antallet representanter bestemmes etter første ledd i denne 
paragraf. Alle direktemedlemmer kan innsende forslag til styret 
på representanter, innen en uke før valgmøtet. 

§ 8 Saksforberedelse til årsmøtet 
Behandlingen av overordnede, strategiske styringsdokumenter 
skal foregå slik:
 a)En sak som er utarbeidet på prinsippnivå: Saken sendes ut 
før årsmøtet og redegjøres for under årsmøtet. Årsmøtet drøfter 
saken og synspunkter refereres. Styret gis fullmakt til å foreta en 
endelig utforming. 
b)En sak som har hatt en omfattende forberedelse. Her skal det 
gjennomføres en høringsprosess. 
c)En sak som kan medføre vesentlig ulempe for Turlagene. Her 
er det viktig å gjennomføre en høringsprosess. 

d)Høringsprosesser: 
Styret vedtar høringsdokument. Etter høring vedtar styret 
revidert forslag som fremmes for årsmøtet. Endringsforslag 
må fremmes skriftlig fra Turlagene senest 14 dg. før årsmøtet 
begynner, og deles ut ved møtets start med eventuell 
kommentar fra styret. Saken vedtas av årsmøtet. 

§ 9 Valgkomité  
Valgene i henhold til § 10 b og c forberedes av en valgkomité 
som skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem, alle valgt av 
årsmøtet blant kandidater innstilt fra Turlagene. Valgperioden 
er 3 år. 
Et hvert stemmeberettiget medlem av et Turlag kan fremme 
forslag til valgkomiteen på valg av styremedlemmer og 
styreleder. 
Forslag må være innlevert skriftlig til valgkomiteen innen 
årsskiftet foregående år for å kunne behandles på årsmøtet. 
Valgkomiteen kan også innstille andre enn de som er foreslått 
fra organisasjonen. 
Årsmøtet fastsetter retningslinjer for valgkomiteens 
arbeid. Det bør tilstrebes en rimelig geografi sk fordeling av 
styremedlemmer, og en rimelig fordeling mellom kvinner og 
menn. 
Det bør tilstrebes kompetanse innen jus, økonomi og strategi 
blant styrets medlemmer. 
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VEDTEKTER  F OR  TELEMARK 
TURISTF ORENING

§ 1 Formål 
Telemark Turistforening (TTF) skal arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag. 

§ 2 Telemark Turistforening - TTF 
TTF er paraplyorganisasjonen for DNT medlemmer i Telemark 
fylke og omfatter lokale Turlag i de enkelte kommuner som 
arbeider under vedtekter og retningslinjer, godkjent av TTF. 
TTF omfatter også TTF årsmøte og styret, administrasjonen 
i Skien og komiteer og utvalg som hører til dette (TTF 
fylkesorganisasjon). 

§ 3 Arbeidsområder for TTF 
Etter formålet skal TTF arbeide bl.a. med: 
- drift av TTFs betjente hytter og forretningen knyttet til TTFs 
administrasjons kontor 
- styrke samarbeidet mellom TTFs Turlag og til rette-legge for at 
rammevilkårene er best mulig for lagenes drift 
- rekruttere barn og unge til friluftsliv 
- å støtte turproduksjon i Turlagene 
- koordinere tur- løype- og arrangements-produksjonen i 
Telemark fylke 
- opptre på vegne av eller bistå Turlagene overfor nasjonale og 
fylkeskommunale myndigheter, lands- og fylkesomfattende 
organisasjoner/organer o.l. 
- arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder 
- fremme og støtte øvrige natur - og miljøverntiltak av betydning 
for lokale medlemmer og Turlagene 
- ha en sentral rolle i fi nansieringsløsninger og hjelpe fram 
lokale og fylkesmessige prosjekter som gavner TTFs oppnåelse 
av formål- og målsettingsvedtak 
- støtte tiltak for medlemsverving 
- utgi årsskrift, medlemsblad og ivareta øvrig 
kommunikasjonsvirksomhet 

§ 4 Turlag 
Turlag er betegnelse for de lag som omfatter medlemmer av 
DNT i de enkelte kommuner i Telemark. 
TTFs årsmøte kan, etter tilråding fra styret, oppta lokale Turlag i 
TTF. Opptak av nye lag krever 2/3 fl ertall. Ved opptak av lag som 
arbeider innenfor et av Turlagenes medlemsområder, skal det 
berørte Turlag godkjenne dette. 
Enkeltpersoner med DNT medlemskap vil fortrinnsvis ikke være 
direktemedlem i TTF men tillegges nærmeste Turlag. 
Som en overgangsordning kan enkeltpersoner være direkte-
medlemmer i TTF dersom de bor på steder hvor det ikke er 
etablert eller er svært langt til et Turlag, eller det ikke er naturlig 
å høre til et eksisterende Turlag. 
Et Turlags medlemsområde bør minst omfatte en kommunes 
innbyggere. 

§ 5 Medlemsrettigheter 
Alle enkeltmedlemmer kan velges til tillitsverv i alle ledd i 
organisasjonen fra det året de fyller 15 år. 
Medlemmer under 15 år kan fremme synspunkter og øve 
innfl ytelse i organisasjonen gjennom eget Turlag. 
De enkelte DNT medlemmer i Turlagene har gjensidige 
medlemsrettigheter i TTF/DNT ved besøk på hverandres hytter, 
deltakelse på hverandres turer, kurs og liknende arrangementer. 
Videre har disse medlemmer medlemsfordeler på andre 
foreningers hytter der DNT til enhver tid har avtale om 
gjensidige medlemsrettigheter. 
Tilsvarende har medlemmene i disse andre foreningene 
medlemsrettigheter på hyttene og arrangementene til alle 
medlemsforeninger i DNT. 

§ 6 Årsmøte
 Årsmøtet er TTFs øverste organ. Årsmøtet holdes innen 
utgangen av mars hvert år og innkalles med minst 4 ukers 
skriftlig varsel til Turlagene. 
Sammen med innkallingen skal følge saksliste og innstilling fra 

Vedtatt på årsmøtet 11. mars 2016
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam 
blandit vehicula urna in elementum. Integer vitae est eu neque 
maximus hendrerit. Nulla facilisi. Nullam vel mattis risus. Vivamus 
et faucibus felis. Mauris bibendum diam eu est euismod egestas. 
Donec viverra vitae ante ac pharetra. Praesent rutrum sollicitudin 
dignissim. Vivamus cursus maximus nisi interdum venenatis. 
Quisque dapibus nec est sit amet molestie. In hac habitasse platea 
dictumst. 
 Sed eget nulla libero. Etiam sodales mauris 
orci, bibendum laoreet risus posuere aliquet. 
Proin porta eget tortor sed aliquam. Curabi-
tur tristique euismod leo, non maximus lacus 
ultricies ac. Aliquam id ornare leo. Phasellus 
nec orci eu nulla laoreet venenatis. Aenean 
sagittis, tellus eget aliquet rhoncus, lorem 
risus tempus metus, vel egestas nisi felis vel 
lectus. Fusce eget luctus libero.

Nullam a euismod eros. Praesent tellus nisi, 
volutpat eu scelerisque in, sodales at est. Cras 
in felis facilisis, maximus quam vitae, dictum 
enim. Mauris odio ex, porta vitae tristique 
quis, congue vitae leo. Morbi quis elit non 
ex bibendum blandit. Sed egestas quam in 
est consequat, at congue orci cursus. Nulla 
vulputate in ipsum porttitor porta. Quisque 
diam lacus, sodales vitae cursus consequat, 
condimentum eget felis. Donec ac faucibus 
libero, at hendrerit lectus. In eu risus eros. 
Etiam lobortis velit ac mauris iaculis, sed 
porta nibh fermentum. Ut at arcu nisi. Nulla 
quis urna diam. Pellentesque vitae fermen-
tum justo. Etiam non dolor porta, scelerisque 
est nec, bibendum risus.

Aenean id blandit dui. Mauris a ligula ipsum. 
Nulla non iaculis lorem, nec sollicitudin mi. 
Aenean molestie ultricies est eget venenatis. 
Morbi interdum mollis neque, eu sollicitudin 
est faucibus ac. Quisque accumsan mauris 
leo, vitae facilisis arcu maximus ut. Vivamus 

id sodales nulla. Phasellus malesuada ipsum 
neque, quis sodales ipsum accumsan vitae. 

P R O S J E K T

VALGKOMMITEENS 
INNSTILLING + ST YRET
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