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PROTOKOLL 

Forbundsting Norges Turmarsj Forbund 29. april 2017 
På Sortland Hotell, Sortland 

ÅPNING 
Presidenten ønsket velkommen og ga ordet til leder i Vesterålens Reiseliv, Astrid 
Berthinussen som snakket varmt om friluftslivet i Vesterålen. Deretter gikk ordet til 
vertskapet av Forbundstinget2 017, Leder i Sortland MK, Bjørn Markussen, som ønsket 
velkommen til Sortland. Han fortalte at Sortland MK har 25 års jubileum i år, og at det var en 
ære og kunne ønske Forbundstinget velkommen til Sortland. Markussen overlot ordet videre 
til Ordføreren i Sortland, Tove Mette Bjørkmo. Hun informerte litt om kommunen og de fine 
friluftsmulighetene som finnes i nærområdet, og håpet delegatene ville få noen fine dager på 
Sortland. 
Presidenten takket så mye for innlegget og overrakte en liten gave fra Norges Turmarsj 
Forbund, før han erklærte Forbundstinget 2017 for åpnet og ga ordet til dagens dirigent; Ole 
Petter Saugen. 

1.Godkjenning av de fremmøtte representanter 
*Det var opprop av delegater. Tre delegater var utelatt; Anne-Berit Nerland fra Ski 
Tur- og Marsjforening, Jorunn Gundersen, fra Frosta Turmarsjklubb og Øystein 0. 
Strandback fra Straume IL. 
52 stemmeberettigede 
*Liste over fullmakter er kontrollert av Fullmaktsutvalget og innstilles til godkjenning. 

Vedtak: 
Forbundstingets representanter godkjente delegatene. 

2. Godkjenning av forretningsorden 
Kommentarer til innkallingen og dokumenter med henvisning til §11. 
Delegat 13, E. Gtinther fra Kristiansandvandrerne ba forbundet sørge for og ikke 
komme i samme situasjon ved senere forbunds ting. 

Vedtak: 
Godkjent med kommentarer 

3. Godkjenning av sakslisten 
Det var sendt ut sakliste til delegatene i forkant av tinget og det ble delt ut en saksliste 
sammen med øvrige dokumenter på tinget. De var feil og mangler i begge saklistene. 
Delegat 24, M.B. Småvik fra Trondheim Turmarsj forening tok opp at et forslag til 
endringer av regler for PV fra HÅNDBOK DEL 2 ikke var med i sakslisten selv om 
det var sendt inn innen fristen. Dette forslaget ble delt ut til alle delegatene sammen 
med sakspapirer ved oppstart av tinget. 

Vedtak: 
Godkjent med kommentarer 



2 

4. Valg for forbundstinget 
a) Dirigent: 

Ole Petter Saugen, Kristiansandvandrerene 

Vedtak: 
Enstemmig valgt. 

b) To sekretærer: (dette burde teknisk arrangør hatt klart i forkant av tinget) 
Anniken Johnsen, NVIO avd Oslo 
Karin A Bøhn, Lofoten TMK 

Vedtak: 
Enstemmig valgt. 

c) To til tellekorps 
Magnus B. Småvik, Trondheim Turmarsjforening 
Bjørnar Markusen, Sortland Marsjklubb 

Vedtak: 
Enstemmig valgt. 

d) To til og signere protokoll 
Bjørn Helge Olsen, Hamar TMF 
Roger Hulsund, Trondheim TMF 

Vedtak: 
Enstemmig valgt. 

e) Redaksjonskomite 
Roger Riise, Harstad turlag 

Vedtak: 
Enstemmig valgt 

Kommentarer til valget; Sekretær/referent bør være avklart i forkant av forbundstinget så 
denne kan møte forberedt. 

5. Årsberetning 2015 og 2016 
Det informeres om at utvalgsrapportene som ble delt sammen med øvrige sakspapirer 
skal inkluderes i nevnte rapport. 
Dirigenten leder oss gjennom Årsrapporten, den utgaven som ble delt ut på tinget. 

Kommentarer til rapporten: 
Det mangler sidetall på medlemslisten. Medlemsnummer står på feil linje der navnet 
på medlemsklubben går over to linjer i medlemslisten. 
Det er feil i en overskrift: «valget ble gjort på Forbundstinget 2015 i Tromsø» Det skal 
stå «i Ski». 
Johs Skogsrud, som står oppført som varamedlem i Appellutvalget har vært død i ca. 
1,5 år og burde ikke stått der. 
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Vedtak: 
Godkjennes med kommentarer 

6. Regnskap 
Det foreslås og dele opp dette punktet, regnskap blir punkt A og Lov og 
kontrollkomiteens beretning for 2015/2016, blir punkt B 
Kommentar: Kan godkjenne endring på punktet dersom regnskapet ikke 
voteres/stemmes for før etter Lov og kontrollkomiteens beretning er gjennomgått. 

Vedtak: 
Regnskapet stemmes over etter beretningen fra Lov og kontrollkomiteen er 
gjennomgått 

6A) Redegjørelse for regnskapet 2015/2016 
Det ble byttet kontoplan i 2016, derfor er det noe ulike poster i regnskapet 2015 og 
2016, regnskapsårene er derfor ikke direkte sammenlignbare. 

Kommentar: Årstallene er ikke i samsvar, hvilke år er med? 
Svar: Det er 2015 - 2016 som er korrekt. 

Regnskapet ble gjennomgått post for post. Det er underskrevet i 2017, ikke 2016 som 
det står i papirene. 

Kommentarer til regnskapet: 

Det ble mange kommentarer på punktet prosjekt i regnskap og balanse. 

Delegat 19 Bjørn K. Bødtker, Oslo Gang og Turmarsj klubb: Går inn på NTF sine 
mange prosjekter, og kommenterer at Har det ikke vært utgifter i forbindelse med de 
nevnte prosjekter? I regnskapet står prosjekt oppgitt med kr 0 i utgifter, mens det er 
inntektsført 1.800.000 i prosjekt støtte Er det mulig feil i regnskapet? 

Delegat 33 H. Riise, Harstad Turlag: Er hele prosjektstøtten utbetalt? Og savner 
opplysninger om utgifter og inntekter i forbindelse med samarbeidet med 
reiseselskapet. 

Svar: Prosjektmidler det søkes om blir delvis utbetalt før prosjektet gjennomføres og 
restbeløpet utbetales etter prosjektet er gjennomført og rapport er innsendt. Henviser 
til note 2. 

Delegat 42 B. Markussen, Sortland marsjklubb: Ber om mere detaljert oversikt på det 
enkelte prosjekt for å sikre at prosjektmidlene mottas. Det er et ønske om egne 
prosjekt regnskap som følger regnskapet som underlag. 

Svar: Så lenge FRIFO godkjenner prosjekter og tildeler midler, ser forbundet ikke 
dette som en utfordring. 

Delegat: 32. R. Riise, Harstad Turlag spør om den prinsipielle måten og føre tilsagn på 
prosjektmidler i driftsregnskapet. 
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Delegat: 24 Magnus B. Småvik, Trondheim Turmarsj forening: Inntekten fra 2015 - 
2016 er økt med 400.000. Det budsjetteres med ytterligere økning på 400 000 for 
2017, hvor skal dette komme fra? 

Svar: økning av antall prosjekter og derfor økt tilskudd. 

Delegat: 18 H. Roald, Oslo Gang og Turmarsjklubb: kommentar. Kommer med en 
forklaring til regnskapet vedr utestående i balanse og regnskapsført inntekt på prosjekt. 
Foreslår at styret legger ved rapportene som sendes til FRIFO ved fremtidige regnskap 
til Forbundstinget. 

Delegat: 26 A. Johnsen, NVIO avd. Oslo: Inntekt i regnskapet på prosjekter 2016 er 
overførte midler som var godkjente i 2015, men først utbetalt i 2016 og innvilget 
midler for 2016 som er utbetalt i 2016. Utestående i balansen kan skrive seg til 
innvilgede midler for 2016 som ikke er blitt utbetalt i 2016, men forventes i 2017. 

Revisor beretning for 2015 og 2016 ble gått gjennom, ingen kommentarer 

Avstemming for godkjenning av regnskap 2015/2016 gjøres etter Lov og Kontrollkomiteens 
beretning for 2015/2016. 

6B) Lov og kontrollkomiteens beretning for 2015/2016 
Leder av Lov og kontrollkomiteen redegjør og har kommentarer. 
Lovkomiteen har ikke fått forslag til behandling i 2015 og 2016 til tross for forslaget 
fra Kristiansandvandrerne om en lovendring som skal avgjøres på tinget. 
Det refereres til vedtektene for kontrollkomiteen. 
Lov og Kontrollkomiteen har per dags dato ikke mottatt kvartalsoversikter siste 
perioden, 2015/2016, de har ikke fått innsyn i dokumenter eller fått 
opplysninger/innsyn i styrets arbeid ved oppmøte på kontoret. Leder av 
kontrollkomiteen konkluderer med at daglig leder og forbundsstyret bevisst har unnlatt 
å sende over til Kontrollkomiteen, regnskap og papirer komiteen etter sitt reglement 
har rett til å få, og har derfor aktivt hindret komiteen i å utføre sitt arbeide. 
Kontrollkomiteen har derfor ingen tillit til daglig leder og sittende styre, og kan ikke 
anbefale Norges Turmarsj Forbund sitt regnskap for 2015/16 blir vedtatt av 
forbundstinget. 

Delegat 24 Magnus B. Småvik, Trondheims Turmarsjforening: Kan noe av dette 
kontrollkomiteen opplever skyldes sykdom på kontoret? Han mener at styret må 
beklage dette overfor kontrollkomiteen. Men oppfordrer til og godkjenne regnskap 
med kommentarer. 

Delegat 18 H. Roald, Oslo Gang og Turmarsj klubb: Mener det er uakseptabelt at 
daglig leder ikke etterkommer kontrollkomiteens spørsmål. Dette skjedde også i 
forrige periode. Hva gjør forbundsstyret for at dette ikke skjer igjen? 

Visepresidenten kommenterer: Lovet at dette skulle tas tak med nytt styre, bl.a. 
medarbeidersamtale med de ansatte. 

Dirigenten foreslår at det stemmes over regnskapet med de kommentarer som er fremkommet. 
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Avstemming på godkjennelse av regnskap 2015/16. 

Vedtak: 
Regnskapet ble godkjent med 37 stemmer for og 15 stemmer mot. 

I protokoll fra Landstinget i 2015 ble det besluttet at det skulle stemmes over godkjenning av 
regnskapet 2013/2014 på Landstinget i 2017 når rapport fra Lov og Kontrollkomiteen forelå. 

Kommentar fra leder kontrollkomiteen. 
Det ble ikke gitt opplysninger til kontrollkomiteen for forrige periode, 2013/14, derfor 
ingen rapport fra kontrollkomiteen for denne perioden. Lederen for komiteen for 
denne perioden trakk seg på grunn av manglende info fra sentralt hold. Komiteen for 
perioden 2105/16 har ikke sett på regnskapet fra forrige periode, og har derfor ikke 
laget rapport fra denne perioden. 

Delegat 33 H. Riise, Harstad Turlag. Bekrefter at leder for kontrollkomiteen for 
perioden 2013/14 trakk seg av ovennevnte grunner. 
Det ble videre kommentert fra delegater at det må tas tak i situasjonen med daglig 
leder. Det ble spurt om det har vært gjennomført medarbeidersamtale siste periode. 
Styret svarte at det ikke har vært gjennomført medarbeidersamtaler. 

Dirigenten foreslo og stemme over godkjennelse av regnskapet 2013/2014 med 
kommentarene fra Lov og Kontrollkomiteen. 

Avstemming på godkjennelse av regnskap 2013/14. 

Vedtak: 
Regnskapet for 2014/14 ble godkjent med et flertall. 

7. Tilsetting av revisor 
Forbundsstyret foreslår at registrert revisjonsfirma LEO REVISJON DA utgår som 
Norges Turmarsjforbunds revisor f. o.m. 01.01.2017. Forbundet ønsker å benytte 
autorisert regnskapsfører, Økonomi Tjenester, som også kan utøve revisor funksjonen. 
Forbundet har en omsetning som ikke overstiger kravet om å ha oppnevnt offentlig 
revisor. 

Vedtak: 
Det ble enstemmig resultat for Forbundets forslag om å benytte økonomi Tjenester. 

8. Innkomne forslag 
Forlaget fra Trondheims Turmarsforening som ble delt ut på møtet blir tatt opp som et 
forslag sak 17under B ikke lovsaker. 
De øvrige innkomne forslag under B ikke lovsaker nummereres fortløpende fra 10. 
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A Lovsaker 
NTFs Håndbok del I — Kristiansandsvandrernes begrunnelse for forslag til 
endringer; § 13 punkt 9b, 9c og 9d 

Valgperioden endres fra 2 år til 4 år og punktene vil da lyde slik; 

b) Lov- og kontrollkomite på tre medlemmer - leder, nestleder og medlem - med to 
varamedlemmer velges for 4 år. 
c) Appellutvalg bestående av leder, nestleder og ett medlem med to varamedlemmer 
velges for 4 år. 
d) Domsutvalg bestående av leder, nestleder og ett medlem med to varamedlemmer 
velges for 4 år. 

Endringene gjøres gjeldende kun for lederne av utvalgene og dets varamedlemmer fra 
2017, mens de øvrige verv fortsetter med toårsperiode til neste ting. 

Begrunnelse: 
Viktig at utvalgene sikres kontinuitet i sitt arbeid med overlappende perioder. Videre 
må det være tinget som velger leder og nestleder i lov- og kontrollkomite! 

Forbundsstyrets innstilling: Styret støtter forslaget 

Delegat 33, H. Riise, Harstad Turlag foreslo endringer bør gjelde fra 2019 fordi de 
som var spurt om å stille til valg har blitt forespeilet 2 år. 
Delegat 18, H. Roald, Oslo Gang og Turmarsjklubb foreslo at noen velges for 2 år og 
noen for 4 år, dette for å opprettholde kontinuitet. 
Presidenten foreslo at endringen fra 2 til 4 år gjelder fra 2019. 
Forslagstiller godtar denne endringen. 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med at endringen skjer fra 2019. 

§7 - Avgifter til NTF 
Prisen på IVV-bevisene heves fra kr 44 til kr 45 til forbundet, samt at klubbene gis 
tillatelse til å selge de for 1(1..50! 

Begrunnelse: 
Marginen til klubbene på en krone pr. kort er ikke tilstrekkelig til å dekke 
portokostnadene som vi betaler til forbundet. 

Forbundsstyrets innstilling: Styret støtter forslaget 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt. Det er gjeldende fra 01.01.2018 
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B Ikke Lovsaker 

9. Lov og Kontrollkomiteens beretning for 2013/14 herunder godkjennelse av 
regnskapene for 2013/14 foreligger ikke hos medlemmene. Dette temaet ble tatt opp 
under sak 6 Regnskap. 

10. Startgebyr Fellesmarsjene 
Forslag fra Region Trøndelag 
Startkontingent for NTFs fellesmarsjer (Vårsleppet, Sommertrimmen og 
Høstvandringen) er fortiden kr 35,- for voksne og kr 30,- for barn. Innkjøpspris for 
pins og tøymerker er kr 25,- Det er ingen returrett dersom en bestiller for mye. 
Foreslår at startkontingenten for voksne økes til Kr 40,-. 

Begrunnelse/årsak: 
Selv om interessen for pins og tøymerker på fellesmarsjene blir stadig mindre, er det å 
håpe at de kan fortsette videre og at arrangørene slutter opp om dem. Men slik 
kontingenten er i dag, er arrangørene garantert å tape kr 5,- pr voksen deltager som går 
på pins i forhold til de som velger å gå på «kun IVV». Skulle arrangøren være så 
uheldig at han bestiller noen pins og tøymerker for mye, så blir misforholdet enda 
større. I tillegg vil en ha et portoutlegg på ca. kr 50,-. For å bate noe på dette, foreslår 
Region Trøndelag av NTF at startkontingenten for voksne økes til kr 40,-. 

Forbundsstyrets innstilling: Styret støtter forslaget 

De ble foreslått og se dette forslaget sammen med sak 12; Pins på fellesarrangementer. 
Som også omhandler startkontingenten. 
Kommentar fra Delegat 53, S.J. Lunde om at saksrekkefølgen skulle følges. 
Det ble enighet om at disse to skulle sees på sammen. 

Sak 12 lyder: 
Forslag fra Tigerstaden Turmarsj 
Pins fra forbundet koster kr. 25,- + avgift for deltaker kr. 5.- til sammen kr. 30,-For en 
«vare» arrangøren får tilbake kr. 35,- fra deltakerne, dvs, tjener kr. 5,- pr. deltaker Som 
arrangør er vel ingen glade for dette, da kan man i stedet kun selge IVV og tjene kr. 
15.- pr. deltaker, eller selge IVV til alle og pins etterpå for kr. 35, da blir det 55,-
minus 30,- = 25,- i fortjeneste. 

Begrunnelse/årsak: 
Det er lett å se hvorfor pins for fellesarrangementer ikke selger. Forslaget til endring 
vil da være at vi beslutter å selge pins inkl. IVV stempling til kr. 50,- for voksne og kr. 
30,- for barn 

Forbundsstyrets innstilling: Styret støtter forslaget 

Vedtak: 
Det ble enstemmig vedtatt å øke startgebyret for fellesmarsjer til kr 50,- med virkning 
fra 1. j anuar 2018. 
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11. Stemplingsregler for PV 
Forslag fra Region Trøndelag 
Med dagens regler er det mulig å få stemplet max. 4 stempel i deltagerkortet i året for 
den samme PV-en, en gang pr. kvartal. Foreslår at dette endres til et deltagerstempel 
pr. måned, dvs. 12 pr. år. 

Begrunnelse/årsak: 
De trofaste PV-deltagerne er de som får absolutt minst igjen for både det de går og det 
de betaler. Går en eksempelvis samme PV 30 ganger i året koster det kr 600,-. For 
dette blir vedkommende belønnet med 4 deltagerstempel og de ca. 300 km som er gått. 
En annen velger å gå 3 rundvandringer. Dvs. ca. 300-360 km. Denne deltageren blir 
belønnet med mellom 15 og 18 deltagerstempel, og de km han/hun gikk. I Trøndelag 
betales det kr 210,- for dette. For andre turer er det slik at en vanligvis får 1 
dagsstempel. Men er turen minst 40 km får en 2, og nok et for hver fullførte 20 km 
utover dette. 

Forbundsstyrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget 

Kommentar: 
Presidenten; NTF er tilsluttet IVV, og mener det må sendes en forespørsel om endring 
til IVV i forhold til og endre stemplingsreglene for PV'er i Norge. 
Delegat 14 P.A. Rindalsholt, Østmarka marsjklubb; Forstår forslaget, men mener det 
er krevende og kostnadsmessig og få gjennomført. 
Delegat 48 K.A Bøhn, Lofoten TMK; Ser det som håpløst og få til og skifte stempler 
12 ganger i året, samt at det internasjonale forbundet må godkjenne endringen. Kan 
derfor ikke støtte forslaget. 
Delegat 22 K. Hagberg, Horten Marsjklubb; For krevende. Kan ikke støtte forslaget 
Delegat 42 B. Markussen, Sortland Marsjklubb; Enig i at det er stor administrativ 
jobb. Kan ikke sammenligne RV og PV 
Delegat 12 K. Mestad, Kristiansandvandreme; For mye med og skifte stempel 12 
ganger i året. Kan ikke støtte forslaget 

Delegat 54 M. Bakken Region Trøndelag. Forslaget trekkes. 

12. Pins på fellesarrangementer er tatt opp under sak 10. 

13. Forbundets oppfølging av lokallagene 
Forslag fra Steinkjer turmarsjforening 
Hyppigere besøk fra styremedlemmer eller representanter for regionene. 

Begrunnelse/årsak: 
Det arrangeres mange turmarsj er i Norge hvor arrangøren føler at de står litt alene. 
Den eneste kontakten de har med forbundet er når de mottar stempel og betaler inn 
avgift. Hva om disse hadde kommet på besøk når det arrangeres marsjhelg i deres 
region til de lagene som de faktisk skal representere. Dette hadde skapt større 
inspirasjon, da vi tross alt er avhengige av hverandre for at det skal fungere. 

Forbundets innstilling: Styret støtter ikke forslaget 
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Kommentarer: President: Dette vil gi kostnader. Viser til tidligere IVV 
konsulentvirksomhet som nå er lagt på is. Er det noen representanter i området hvor 
det gjennomføres en marsj vil representanten kunne møte opp. Styret støtter ikke 
forslaget. 
Delegat 13 E. Gtinther, Kristiansandvandrerne; Lurer på om han som IVV konsulent 
skal fortsatt gi tilbakemeldinger om han oppdager noe som ikke er greit når han er ute 
på marsj? 
Styret svarer: Konsulentvirksomheten er lagt på is. Men oppdager man noe som ikke 
er greit på marsjer så bør det meldes fra. 

Kommentar fra delegat 27, S, Ulven, Steinkjer Turmarsjforening; Skryter av 
regiondeltagere Roger Hulsund og Magnar Bakken fordi de kommer ut på 
arrangementene. 

Vedtak: 
Forslaget ble nedstemt. 

14. Prosjektet PV FRI 
Forslag fra forbundsstyret i NTF 
Utvikle en egen app. Som kan lastes ned fra hjemmesiden til forbundet. 

Begrunnelse 
Redegjørelse for konseptet av Lisbeth Nerdal på miniseminaret. På grunnlag av dette 
tar forbundstinget stilling til om det skal søkes prosjektmidler for å få prosjektet 
realisert 

Forbundets innstilling: Styret har et flertallsvedtak på forslaget 

Kommentarer: 
Delegat 26 A. Johnsen, NVIO avd. Oslo; Har forbundet fremmet forslaget om PV FRI 
til det internasjonale forbundet? 
Svar: Nei. 
Delegat 42 B. Markussen, Sortland Marsjklubb; Kan dette ta bort oppmøte på 
arrangerte marsjer? 
Svar: det er ikke et mål, og vi ønsker dette skal øke interessen for og registrere km, 
samt generere inntekter til forbundet. 
Delegat: 24 M.B. Småvik, Trondheims Turmarsjforening; ønsker og få et overslag på 
kostnader. 
Svar: Det blir ikke startet opp noe utvikling før det foreligger økonomiske midler til 
utvikling. 
Forslag fra Visepresidenten; Vi starter opp med utviklingen under forutsetning av at 
det foreligger en godkjennelse fra det internasjonale forbundet. 

Styret støtter forslaget. 

Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
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15. Toppturer og Rundvandringer — Lik pris som PV 
Forslag fra forbundsstyret i NTF 
Ved stempling av disse turene skal det avregnes kr. 7.- for hvert stempel deltakeren 
mottar (lik som PV). Denne avregningen fra arrangør går til forbundet i.h.h.t allerede 
etablert logistikk. 

Begrunnelse 
Gir en økt inntekt til drift av forbundet og er fortsatt moderat i forhold til en generell 
prisøkning på varer og tjenester som ellers i samfunnet. 

Forbundets innstilling: Styret har et flertallsvedtak på forslaget 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med virkning fra 01.01.2018 

16. Fjerne rabatterte priser for pensjonister på marsj deltagelse 
Forslag fra forbundsstyret i NTF 
I teksten for startgebyr forholder vi oss kun til to priser, en pris for voksne (inkl. 
pensjonister) og en pris for barn under 6 år. 

Begrunnelse 
Vil gi en økt inntekt for arrangører av turmarsjer i Norge da en betydelig andel av våre 
enkeltmedlemmer er pensjonister. Dersom godkjennelse iverksettes dette f. o.m. 
01.01.2018 

Forbundets innstilling: Styret har et flertallsvedtak på forslaget 

Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

17. Forslag til endring av regle for PV fra Håndbok del 2 
Forslaget fra Trondheim Turmarsjforening (ble delt ut på tinget) 
Nålydende tekst punkt 7.2 Permanente vandringer PV: 
7.2.1 Søknad 
Søknad om fast permanent løype (PV) sendes NTF på fastsatt skjema, veld. 15.6. Hver 
klubb kan ha en permanent aktivitet for vandring, en for sykling og en for ski. 

Siste setning foreslås endret til: 
Hver klubb kan ha det antall permanente aktiviteter for vandring som den ønsker, samt 
en for sykling o en for ski. 

Delegat 54 M.B. Småvik, Trondheim Turmarsjforening redegjør for begrunnelsen for 
forslaget. 
Det er underforstått at en PV kan ha flere løyper. 
Det er ønskelig med flere løyper for å unngå at det skal bli kjedelig for de som går PV 
ofte. Og at man kan få flere stempel for hele tilbakelagte distansen om man 
gjennomfører lengre vandring ila en dag. 

Kommentarer: 
Styre; Ser forslaget opp mot PV Fri og kan derfor ikke støtte forslaget. 
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Delegat 49 G. Stabbetorp, FSK Mila; Motforslag: "Hver klubb kan ha det antall 
permanente aktiviteter for vandring, sykling og ski som den ønsker" Forslaget er levert 
skriftlig. 
Delegat 26 A. Johnsen, NVIO avd. Oslo; Ser ikke nødvendigheten av å endre 
Håndboka del 2, sett opp mot utvikling av app PV FRI. Dette fordi Appen vil dekke 
muligheten til å gå ulike runder/vandringer innenfor et angitt området hvor det er 
registrert en PV og få stempel for distanse. Støtter derfor ikke forslag til endring. 
Delegat 25 B. Isachsen, Trondheim Turmarsj forening; Vi er på vei mot PV FRI, men 
det vil ta litt tid. Og derfor støttes forslaget. 
Delegat 24 M. B. Småvik, Trondheim Turmarsjforening; Synes ikke det er en 
motsetning mellom forslaget og PV FRI, og mener det må være opp til den enkelte 
klubb om den ønsker flere PVer. ønsker det kan stemmes på forslaget til delegat 49, 
siden det også omfatter sykkel og ski. 
President: Mener PV tar av. Det var først snakk om en PV i stor by, nå kan hver klubb 
ha en PV hver. Tror ikke vi blir flere av og gå med flere PVer. Styret støtter ikke 
forslaget. 

Det stemmes over forslaget fra Trondheim. 

Vedtak: 
Forslaget avvises med flertall. 

Motforslaget fra Delegat 49 G. Stabbetorp, FSK Mila, trekkes med bakgrunn i at det 
opprinnelige forslaget ble nedstemt. 

Det kom 2 saker fra salen som ble tatt opp. Begge forslagen ble lagt frem av delegat 39 J. 
Jorde, TMK Kattnæglingen. Forslagene er levert skriftlig. 

Forslag 1 
Før Forbundstinget tar Forbundsstyret kontakt med arrangørklubben for å forsikre seg 
om at alle forberedelsene til tinget er gjort. Tenker da på at det er forslag på sekretær 
og andre. 

Kommentarer: 
Fra styret: Vi kan ikke forutse sykdom. 
Delegat 48 K.A. Bøhn, Lofoten TMK; Sendte arrangøren kopi til styret av det som ble 
sendt daglig leder i forbindelse med forberedelser til Forbundstinget? 
Delegat 26 A. Johnsen, NVIO ad. Oslo; Har styret en bacup plan ved sykdom? 

Ordstyrer foreslo og overlate denne problemstillingen til nytt styre. 

Vedtak: 
Forslaget oversendes nytt styre. 

Forslag 2 
Forbundsstyre får i oppgave å gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder. 
Dette for å forsikre seg om at oppgaver som Tinget ønsker å få gjennomført blir 
ivaretatt, samt avklare arbeidsforhold. 

Ordstyrer foreslo og overlate denne problemstillingen til nytt styre. 
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Vedtak: 
Forslaget oversendes nytt styre. 

18. Kontingent og avgift 
Dette punktet ble ikke tatt opp på Forbunds tinget. 

19. Valg 
Valgnemndas innstilling til styre for perioden 2017- 2019 ble delt ut på 
Forbundstinget. 
Leder for nemnda redegjør for komiteens innstilling. 

Valgkomiteens forslag for valg av tillitsvalgte NTFs Forbundsting 2017 
Forbundsstvre med varamedlemmer 
President Roy Tait Ski tur- og MF På valg/gjenvalg 2017-2021 
Visepresident Lisbeth Nerdal Rana MF Ikke på valg 2015-2019 
Styremedlem Rolf Richardsen Tromsø THL Ikke på valg 2015-2019 
Styremedlem Anne Kristiansen Nittedal Turmarsj Ikke på valg 2015-2019 
Styremedlem Bjørn Helge Olsen Hamar TMF På valg/ny 2017-2021 
Varamedlem Harald Ringheim Bulken TL På valg/gjenvalg 2017-2021 
Varamedlem Bodil Man Bratli Stjørdal TF På valg/ny 2017-2021 

Lov- o Kontrollkomiteen 
Leder Stein Ulven Steinkjer TF På valg/ny 2017-2019 
Nestleder Kirsten Aronsen Narvik MK På valg/ny 2017-2019 
Medlem Idar A. Liland Porsanger TMK På valg/gjenvalg 2017-2019 
Varamedlem Roger Riise Harstad TL På valg/ny 2017-2019 
Varamedlem Arild Johansen Horten MK På valg/gjenvalg 2017-2019 

Domsutval et 
Leder Idar A. Liland Porsanger TMK På valg/gjenvalg 2017-2019 
Nestleder Kjell Erik Wæraas Sandnes tur & trim På valg/gjenvalg 2017-2019 
Medlem Karin A. Bøhn Lofoten TMK På valg/gjenvalg 2017-2019 
Varamedlem Gerhard Fjellhaug Trondheim TMK På valg/ny 2017-2019 
Varamedlem Odd Henry Johansen Varteig TMK På valg/ny 2017-2019 

A ellutval et . 	_ 
Leder Jan Arendal Sandnes tur & trim På valg/gjenvalg 2017-2019 
Nestleder Tove A. Lorås Steinkjer TMF På valg/ny 2017-2019 
Medlem Jorunn Gundersen Trondheim MK På valg/ny 2017-2019 
Varamedlem Torill Sletten Narvik MK På valg/gjenvalg 2017-2019 
Varamedlem Walter Swensen Tromsø THL På valg/ny 2017-2019 
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Det ble ikke fremmet benkeforslag. 
Valgkomiteens forslag til styret, Lov- og kontrollkomiteen, Domsutvalget og 
Appellutvalget ble vedtatt ved akklamasjon. 

Valgnemnd ble foreslått på tinget og valgt ved akklamasjon. Følgende er nå i 
valgnemnda: 

Leder: 	Hennie B.Riise, Harstad Turlag/gjenvalg 
Nestleder: 	Alf Hansen, Fredrikstad TMK/gjenvalg 
Medlem: 	Kjell Ilagberg, Horten MK/ny 
Varamedlem: Ole P. Saugen, Kristiansandvandrerne/gjenvalg 
Varamedlem: Roger Hulsund, Trondheim TMF/ny 

20. Møtested neste ledermøte og forbundsting 2019 

Det er kommet en søknad fra Gjøvik Vandrerhjem. 

Styret anbefaler søknaden 

Vedtak: 
Forbundstinget støttet søknaden med akklamasjon 

Etter avstemming tok Delegat 20 K. Ilovde, Brumunddal Turmarsjforening ordet. Han 
inviterte muntlig forbundstinget til Brumunddal i 2019. Ville komme tilbake etter 
styremøte med en skriftlig invitasjon dersom Gjøvik Vandrerhjem ikke kunne avholde 
forbundstinget 2019. 
Forbundstinget har godkjent Gjøvik Vandrerhjem som teknisk arrangør av 
forbundstinget 2019. Det ble enighet om og ha Brumunddal som alternativ til Gjøvik 
Vandrerhjem da klubben er ny i turmarsj sammenheng. 
Styret tar samtale med Gjøvik Vandrerhjem i forbindelse med Forbundstinget 2019 

Forbundstinget ble hevet ca Id 1830, 29. april 2017. 

Oslo juni 2017 

61/1.1/Lukr—nJUfnA/1-1  
Anniken Johnsen 	 Karin A. Bøhn 
sekretær 	 medsekretær 
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