
Sak 7 Vedtektsendring 

Forslag til endringer i styresammensetning 

 
I en organisasjon som turlaget fungerer styret både som styre og som administrasjon. Hvert 
styremedlem har sitt ansvarsområde. Det innebærer at alle funksjoner er fordelt på en 
hensiktsmessig måte. Over tid endrer funksjonene seg. Nye kommer til og eldre kan avvikles.  

Styret er av den oppfatning at det er behov for å styrke turlagets innsats i forhold til 
informasjon/kommunikasjon (nettside, sosiale medier m.m.) og i forhold til nærturstier. Og 
så kan kassererfunksjonen avvikles og overføres til leder. Styret foreslår derfor å utvide fra 
fem til seks styremeldlemmer. Dette innebærer at § 4 i vedtektene må endres. 

Forslag til vedtak 
Første setning i §4 skal lyde: 
Tynset turlag ledes av et styre på seks medlemmer og det skal være to varamenn til 
styret. 

 

 

Styrets begrunnelse for endringsforslaget 

Vedtektene til turlaget sier ingen ting om ansvarsfordelingen i styret. Det er opp til styret å 
konstituere seg selv. I dag er det fem medlemmer i styret i turlaget, og organisasjonen 
fremstår slik:  

Funksjon Ansvarsområde Merknader 
Leder Kontakt mot kommune, samarbeidende 

organisasjoner m.m. 
Grunneierkontrakter 
Forberede og lede styremøter  
Stifadderordningen 

 

Kasserer Løpende kontakt med regnskapsfører 
Betaling av fakturaer i nettbank 
Rapportering i styremøtene 

Regnskapsføring, 
fakturering m.m. 
kjøpes eksternt. 

Sekretær Møtereferater  
Løypeansvarlig Skiløypetraséer 

• Vedlikeholde traséer 
• Planlegge/utvikle nye traséer 
• Skilting og merking skiløyper 
• P-plasser (Tylldalskjølen og 

Brydalskjølen) 
• Registrere traséene digitalt 
• Lede og koordinere 

dugnadsgjeng 
Løypekjøring 

• Planlegge løypekjøring 
• Lede og koordinere 

løypekjørerne 

 



• Vedlikehold løypekjøringsutstyr 
• Vedlikehold garasje 
• Leiekjøring 

Ti på topp ansvarlig Turlagstrimmen 
• Planlegge turmål 
• Utarbeide informasjon om 

turmålene  
• Drifte Trimpoeng-appen 
• Planlegge fellesturer 

«Gamle Ti på topp 
ansvarlig» tilpasset 
Turlagstrimmen 

 

Med overtakelse av driftsansvaret for alle nærturveier/-stier fra Nebybruas venner fra 
1.1.2021, og behovet for en sterkere organisatorisk forankring av Stifadderordningen, mener 
styret det er helt nødvendig å ha et styremedlem med ansvar for dette. Dette ansvaret kan 
ikke uten videre tillegges en annen i styret.  

Det trykte sesongprogrammet har i lang tid vært en viktig informasjonskanal mot 
medlemmene. Etter hvert har hjemmesider overtatt mer og mer, både egne 
(tynsetturlag.org) og andres (f.eks. skisporet.no). I dag vil folk ha lett tilgang på informasjon i 
sanntid. Smarttelefonen har blitt verktøyet. Dette må Tynset turlag tilpasse seg. I dag 
benyttet turlaget Facebook og egne nettsider. Det kan være aktuelt å utvide med andre 
sosiale medier. Informasjonsvirksomheten krever innsikt og kunnskap om nye medier, og det 
krever (i perioder i hvert fall) løpende oppdatering. Styret har kommet til at det er behov for 
at en person i styret tillegges hovedansvaret for informasjonsarbeidet.  

Kasserer-funksjonen vår kan forenkles betydelig med nye tekniske løsninger, samt at vi 
fortsetter å kjøpe regnskapstjenester. Med en egen brukertilgang til regnskapssystemet vil vi 
kunne ta ut rapporter, sjekke posteringer og billag osv. uten å måtte bruke regnskapsfører 
(som selvfølgelig tar betalt for den tiden vi oppholder). Vi legger alt over på digital plattform 
og sparer mye tid og penger på det. Dagens leder i foreningen er fortrolig med slike 
systemer, og er villig til å ta denne oppgaven. Vi får dermed «frigjort» et styremedlem til 
andre oppgaver.  

Sekretærfunksjonen utvides noe ved å få et særskilt ansvar for medlemsregister (som i dag 
ligger hos betalt regnskapsfører), og ansvar for turlagets sponsorarbeid. 

Løypeansvarlig forblir stort sett uendret. 

Ti på topp-ansvarlig endres til Arrangementsansvarlig. Hovedoppgaven er å planlegge og 
drifte Turlagstrimmen og evt. andre arrangement turlaget bestemmer seg for å ha. 

Nedenfor har vi satt opp et forslag til ny styresammensetning. Styret er utvidet fra fem til 
seks faste medlemmer.  

 
Funksjon Ansvarsområde Merknader 
Leder Kontakt mot kommune, samarbeidende 

organisasjoner m.m. 
Grunneierkontrakter 
Strategi 
Økonomi (regnskap og budsjett) 
Styremøter  

Regnskapsføring, 
fakturering m.m. 
kjøpes eksternt. 
Leder anviser 
utbetaling, og har 
tilgang til å foreta 



Tiltaksplaner enkle 
regnskapsføringer 

Sekretær Medlemsregister 
Sponsoransvarlig 
Møtereferater 
Arkiv/dokumentasjon 

Økt ansvar, særlig 
medlemsregister og 
sponsor 

Informasjonsansvarlig Hjemmesider 
Sosiale medier 
Informasjonstavler 

Hyppig oppdatering 
av nettsider m.m. 
Vurdere flere SoMe. 

Løypeansvarlig Skiløypetraséer 
• Vedlikeholde traséer 
• Planlegge/utvikle nye traséer 
• Skilting og merking skiløyper 
• P-plasser (Tylldalskjølen og 

Brydalskjølen) 
• Registrere traséene digitalt 
• Lede og koordinere 

dugnadsgjeng 
Løypekjøring 

• Planlegge løypekjøring 
• Lede og koordinere 

løypekjørerne 
• Vedlikehold løypekjøringsutstyr 
• Vedlikehold garasje 
• Leiekjøring 

Ingen vesentlige 
endringer  

Turveiansvarlig Nærturstier 
• Vedlikehold av trasé 
• Skilting og merking 
• Registrere traséene digitalt 
• Lede og koordinere 

dugnadsgjeng 
Stifadderordningen 

• Vedlikehold av trasé 
• Skilting og merking 
• Registrere traséene digitalt 
• Vurdere nye traséer 
• Lede og koordinere stifaddere 

Ny funksjon 

Arrangementsansvarlig Turlagstrimmen 
• Planlegge turmål 
• Utarbeide informasjon om 

turmålene  
• Drifte Trimpoeng-appen 
• Planlegge fellesturer 

«Gamle Ti på topp 
ansvarlig» tilpasset 
Turlagstrimmen 

 
 


