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Sak nr Sakstittel Vedtak 

1 Godkjenne de fremmøtte 

representanter 

 
Det var      45       stemmeberettigede til stede. 

 

Vedtak: 

- De stemmeberettigede ble godkjent av 
Forbunstinget. 

 

2 Godkjenne innkalling, saksliste og 

forretningsorden 

 
 

 
Vedtak: 

- Innkalling, saksliste og forretningsorden ble 
godkjent med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 

3 Velge dirigent, to sekretærer, 

tellekorps og to representanter til 

å underskrive protokollen 

(behøver ikke være valgte 

representanter) 

 

Følgende dirigent, sekretærer, tellekorps og 

representanter til å signere protokoll ble valgt 

med 45 stemmeberettigede til stede: 
 

- Dirigent:     Ole Petter Saugen               
 

- Sekretær 1: Nina Haraton                       
 

- Sekretær 2: Gunn Stabbetorp                 

 

Tellekorps: 
 
-  Anne Mette Hybertsen       

 

-  Helen Roald                        

 
Representanter til å underskrive protokollen: 
 
-  Alf Hansen                           

 
-  Knut Hovde                          
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4 Behandle NTF årsberetning 2019 

og 2020, inkl. rapporter fra 

lovbestemte utvalg 

 

 
Vedtak: 

- Foreningens årsberetning 2019 og 2020, 
inkl. rapporter fra lovbestemte utvalg ble 
godkjent med kommentarene som er 
angitt nedenfor. 

 

Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede 
til stede. 
 
 
Kommentarer til årsberetningen: 

- Side 2: Nestleder i Domsutvalget Kjell Erik 

Wæraas representerer Sandnes tur & trim 
og ikke Gaugen MK 

- Side 2: Varamedlem i Appellutvalget Walter 
S. skriver etternavnet med w og ikke v, i 
tillegg uten d, dvs. korrekt skrivemåte er 
Swensen 

- Side 5 under Aktivitet. Nytt strekpunkt 

etter «TT»: «Stolpejakten. 288 deltakere i 
2020 (245 deltakere i 2019)». 

- Side 11: Leder i NTF’s Lov og 
kontrollkomite skriver fornavnet med v og 
ikke t, dvs. korrekt navn er Svein Ulven. 

- Side 11: Nestleder i NTF’s Domsutvalg Kjell 

Erik Wæraas representerer Sandnes tur & 

trim og ikke Gaugen MK 
- Side 11: Leder i NTF’s Apellutvalg Jan 

Arendal representerer Sandnes tur & trim 
og ikke Gaugen MK 

- Side 13: Klubb 10054 Hålogaland 
Turmarsjklubb tilhører 11-Troms og Finnmark 

og ikke 10-Nordland 
 
Kommentar til årsrapporter fra NTF’s Lov og 
kontrollkomite: 
- Årsrapport for 2019 var ikke distribuert til 

delegatene. Leder Svein Ulven opplyste at 
konklusjonen i årsrapporten var at NTF’s 

Lov- og kontrollkomite ikke hadde 
merknader til regnskapet for 2019 og 
anbefalte at Forbundstinget godkjente 
regnskapet.  
Forbundstinget vedtok at årsrapporten fra 
NTF’s Lov- og kontrollkomite for 2019 
vedlegges protokollen. 

 
Kommentar til årsrapporter fra NTF’s 
Domsutvalg: 
- Årsrapport for 2019 og 2020 var ikke 

utarbeidet. Det ble opplyst på 
Forbundstinget at utvalget ikke hadde hatt 

saker til behandling. 

 
Kommentar til årsrapporter fra NTF’s 
Appellutvalg: 
- Årsrapport for 2019 og 2020 var utarbeidet 

og sendt Forbundskontoret, men disse var 
ikke distribuert til delegatene. Det ble 

opplyst på Forbundstinget at utvalget ikke 
hadde hatt saker til behandling. 
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5 Behandle revidert regnskap 2019 

og 2020 

 

Vedtak: 

- Foreningens regnskap 2019 og 2020 ble 
godkjent med resultat som angitt 
nedenfor. 

 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede 

til stede. 
 
 
Resultat for 2019: 
- Overskudd på kr. 1 180 903,- 

 
Resultat for 2020: 

- Overskudd på kr. 1 364 844,- 
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6 Behandle innkomne forslag og saker  

6.1 Virtuelle marsjer 

 

Forslagsstiller: Lofoten 

Turmarsjklubb (medl. nr. 670) 

 

Forslag til vedtak: 

«I tillegg til at klubbene får 

arrangere en virtuell helg i året så 

gis det også mulighet til å arrangere 

en virtuell langvandring i 

tidsrommet januar – mars.» 

 

NTF Forbundsstyre sin innstilling: 

«Fremlegges NTF sitt Forbundsting i 

oktober 2022 for votering» 

 

 

 

 

- Lofoten Turmarsjklubb trakk forslaget 
under Forbundstinget til fordel for NTF 
Forbundsstyres forslag 2, se nedenfor. 

 

6.1 

forts. 

Virtuelle marsjer 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 

Forslag 1 til vedtak: 

«Lokallag får godkjent virtuell 

registrering av marsj(er) én 

marsjhelg pr. år. Lokallaget velger 

selv dato/helg de ønsker å arrangere 

sitt virtuelle arrangement. Søknad 

om virtuelt arrangement sendes på 

eget skjema til NTF sitt 

Forbundskontor.» 

 

 

 
Vedtak: 

- Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble 
 

Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 

6.1 

forts. 

Virtuelle marsjer 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 

Forslag 2 til vedtak: 

«Lokallag kan ikke arrangere Norges 

Turmarsjforbund sine 

fellesmarsjer/seriemarsjer virtuelt. 

Søknad om virtuelt arrangement 

sendes på eget skjema til NTF sitt 

Forbundskontor» 

 
 
Vedtak: 

- Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble 

endret til forslaget som fremgår nedenfor, 
og ble 

 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 
 
Endret forslag 2: 
«I tillegg til at klubbene får arrangere en virtuell 
helg i året så gis det også mulighet for en virtuell 
vandring i en tre-måneders periode i løpet av ett 
år.» 

 

6.1 

forts. 

Virtuelle marsjer 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 

Forslag 3 til vedtak: 

«NTF søker IVV om permanent bruk 

av klistermerker med 

originalstempel til virtuelle marsjer». 

 

 
Vedtak: 

- Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble 
 

Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 
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6.1 

forts. 

Virtuelle marsjer 

 

Forslagsstiller: Anders J. Pedersen 

på vegne av Østmarka MK 

 

Forslag til vedtak ble fremlagt på 

Forbundstinget: 

«Det må presiseres i ordlyden om 

virtuelle vandringer om 

stemplingsregler: 

- 1 deltakerstempel for 20 – 

39 km 

- 2 deltakerstemper for 40 – 

59 km 

- osv.». 

 

 

 
Vedtak: 

- Innstillingen fra Østmarka MK oversendes 
Forbundsstyret for oppfølging, og ble 

 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 

6.2 NTF Håndbok del 1 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 

NTF Forbundsstyre sin innstilling: 

«Forbundsstyret innstiller at både 

Domsutvalget og Appellutvalget 

fjernes og har revidert NTF Håndbok 

del 1 og legger frem sin innstilling til 

Forbundstinget» 

 

 

 
Vedtak: 

- Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble 
vedtatt etter diskusjon og kommentar 
som angitt nedenfor. 

 
Vedtatt med 32 stemmer. Dette er mer enn 2/3-

flertall da det var 45 stemmeberettigede til stede. 
Avstemming mot forslaget ble ikke gjennomført. 
 
 
Diskusjon: 
1. Svein Ulven (leder i NTF’s Lov og 

kontrollkomite) påpekte at NTF’s Håndbok 

del 1 ikke er oppdatert iht. endringer som 
er vedtatt på de siste Forbundstingene. 
Ann-Kristin Hoelstad-Hansen (daglig leder 
på Forbundskontoret) mente at aktuelle 
endringer delvis var tatt inn i forslaget til 
NTF Håndbok del 1 som skulle behandles 

på Forbundstinget. 

2. Jan Arendal (leder i NTF’s Appellutvalg) 
spurte om Forbundsstyret har tenkt 
gjennom rettsikkerheten til hvert enkelt 
medlem når Domsutvalget og 
Appellutvalget fjernes. 
Forbundsstyret svarte at forslaget er 

gjennomtenkt. 
3. Bjørn Kihl Bødtker (Oslo GK) påpekte at 

oppgaver som overføres fra Domsutvalget 
og Appellutvalget til Lov- og kontroll-
komiteen må tas inn i Håndbok del 1, 
Retningslinjer for lovbestemte utvalg. 
Forbundsstyret utarbeidet forslag til 

endret tekst under Forbundstinget, og 

denne er gjengitt nedenfor som eget 
punkt. 

 
Kommentar til utkast til ny versjon av 
Håndbok del 1: 

• Side 11: Disiplinærregler ved regelbrudd, 
§6a) siste setning skal lyde: «Lag som ikke 
har valgt eget domsutvalg oversender 
saken til NTF’s Lov- og kontrollkomite.» 
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6.2 

forts. 
NTF Håndbok del 1, Retningslinjer 

for lovbestemte utvalg 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 

NTF Forbundsstyre sin innstilling til 

endring av tekst på side 14 i 

Håndbok del 1, Retningslinjer for 

lovbestemte utvalg, Lov og 

kontrollkomite som følge av 

vedtaket om at Domsutvalget og 

Appellutvalget fjernes: 

- De to første avsnitt beholdes 

uendret 

- 3. avsnitt skal lyde: «Komiteen 

skal ha adgang til samtlige 

regnskaper og de forskjellige 

styreprotokoller.» 

- 4. avsnitt beholdes uendret med 

unntak av siste setning som skal 

lyde: «For øvrig skal 

kontrollkomiteen løpende ta opp 

forhold den finner nødvendig og 

rapportere gjennom nummererte 

rapporter til NTF’s styre.» 

- 5. avsnitt strykes. 

- Nytt avsnitt 5 skal lyde: 

«Komiteen skal avgi uttalelser 

om innkomne lovforslag og om 

fortolkningsspørsmål som blir 

forelagt komiteen. Komiteen kan 

også selv fremme forslag.» 

- Nytt avsnitt 6 skal lyde: 

«Komiteen treffer som første 

instans avgjørelse i saker ved 

regelbrudd, jfr. Disiplinærregler 

ved Regelbrudd §2 og §3.» 

 

 

 
Vedtak: 

- Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble 
 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 
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6.3 Protokoll Forbundstinget 

 

Forslagsstiller: 

Kristiansandvandrerne 

 

Forslag til vedtak: 

«Protokollen skal vise antall 

stemmeberettigede som er tilstede 

ved hver sak. 

Protokollen skal inneholde 

informasjon om sakene som 

behandles på tinget. Her skal selve 

vedtakene gjengis og ved votering 

skal stemmer for og mot føres inn. 

De som velges av årsmøtet til å 

skrive under, må under 

tingforhandlingene gjøre nødvendige 

notater for å kunne ha en sikker 

kontroll på om protokollen blir 

korrekt på viktige punkter som 

vedtak, avstemninger, antall 

stemmeberettigede, resultat av valg 

av medlemmer til styre og utvalg.» 

 

 
NTF Forbundsstyre sin innstilling: 
«NTF Forbundsstyre tar saken til 
etterretning og vedtar saken slik den 
foreligger.» 

 

 

Saken ble behandlet før sakslistens pkt. 4. 

 
 
Vedtak: 

Forslaget fra Kristiansandsvandrerne og 

innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble  
 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 

6.4 NTF Forbundskontor arrangør av 

virtuelle marsjer 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 
Forslag til vedtak: 
1. NTF Lokallag arrangerer 

fellesmarsjer som virtuelle 
vandringer som de kontrollerer 
og stempler selv  

2. NTF Lokallag som i dag ikke 
arrangerer PV kan arrangere PV-
Fri i sin kommune  

3. Forbundskontoret arrangerer PV-
Fri i alle kommunene som ikke 
har PV. IVV og porto betales 
med Vipps, originalstempel på 
klistermerke sendes fra 
Forbundskontoret 

4. Forbundskontoret arrangerer 
virtuelle Fellesmarsjer i 
kommuner som ikke arrangerer 
disse selv. IVV, porto og 
eventuelt pins betales med 
Vipps, originalstempel på 
klistermerke sendes fra 
Forbundskontoret 

 

 

Saken ble behandlet før sakslistens pkt. 6.1. 
 

 
Vedtak: 

Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble  
 

Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 
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7 Fastsette kontingent og avgifter  

7.1 NTF medlemskontingent 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 

 
Forslag til vedtak: 
«NTF medlemskontingenten holdes 
på nåværende nivå, kr. 500,- pr. 
år.» 

 

 

 
Vedtak: 

Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble  
 

Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 

7.2 Øke IVV kontingenten 

 

Forslagsstiller: Eidskog museums- 

og historielag 
 
Bør IVV kontingenten økes (er pt. 
kr 60 for voksne, kr 40 for barn)? 
Argument: har man råd til å reise 
land og strand rundt for å gå 
turmarsj så har man råd til å 
betale litt mer i IVV 
startkontingent. 
 
 
NTF Forbundsstyre sin innstilling: 
«NTF Forbundsstyre har ikke fått 
noen tilbakemelding på e-post 
sendt fra Forbundskontoret 9. mai, 
så NTF Forbundsstyret anser 
saken som trukket og saken vil 
ikke bli behandlet på NTF sitt 
Forbundsting.» 

 

 

 
Vedtak: 

Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble  
 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 
 

7.3 Gebyr/avgift for liten deltakelse 

 

Forslagsstiller: NTF Forbundsstyre 
 
Forslag til vedtak 1: 
«Arrangementsavgift (marsjavgift til 
NTF) MINSTEBELØP kr 150,- til NTF 
pr. dag pr. arrangement fjernes.» 
 
Forslag til vedtak 2: 
«Arrangementsavgift (marsjavgift til 
NTF) MINSTEBELØP kr 150,- til NTF 
pr. dag pr. arrangement 
opprettholdes.» 
 
 
NTF Forbundsstyre sin innstilling: 
«NTF Forbundsstyre støtter forslag 
til vedtak 1: Arrangementsavgift 
(marsjavgift til NTF) MINSTEBELØP 
kr 150,- til NTF pr. dag pr. 
arrangement fjernes. Endringen 
gjelder fra 1.1.2023» 

 

 
 
Vedtak: 

Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble  

 
Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 
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8 Foreta følgende valg 

 
(N): Nyvalg 

(I); Ikke på valg 

(G): Gjenvalg 

Valgnemda har bestått av: 

Leder: Alf Hansen 
Nestleder: Kjell Hagberg 
Medlem: Ole P. Saugen 
Varamedlem: Roger Hulsund 
Varamedlem: Ikke besatt 

8a Forbundsstyret – president 

 

Følgende ble valgt: 

 
President: (G) Roy Tait, Ski Tur- og MF, 

valgt til 2025 etter skriftlig 
avstemning med 45 

stemmeberettigede til stede.  
 
Valgnemda foreslo Roy Tait som president og 

Helen Roald (Oslo GK) foreslo Lisbeth Nerdal 
som president. 
 
Avstemningen ga følgende resultat: 
- Roy Tait, Ski Tur og MF – 31 stemmer 
- Lisbeth Nerdal, Rana MK - 12 stemmer 

- 2 blanke stemmer 
 

8b Forbundsstyret – øvrige medlemmer 

 

Følgende ble enstemmig valgt med 45 
stemmeberettigede til stede: 

 

Visepresident: (I) Lisbeth Nerdal, Rana MK  
Medlem: (I) Rolf Richardsen, Tromsø THL  

Medlem: (I) Anne Kristiansen1 
 
Medlem: (N) Tordis Volden, Horten MK 

(erstatter Anne Kristiansen),  
valgt til 2023 

 
Medlem: (N) Harald Ringheim, Bulken 

TML,  
valgt til 2025 

 
Varamedlem: (N) Anne Mette Hybertsen, 

Trondheim TMF,  

valgt til 2025 
 

Varamedlem: (N) Ivar Klundby, 
Lillehammer TMF,  
valgt til 2025 

 

 
1 Anne Kristiansen trakk seg fra vervet på Forbundsstyremøte 3/2021, 27. november 2021 
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8c Lov og Kontrollkomitè  

 

Følgende ble enstemmig valgt med 45 
stemmeberettigede til stede: 

 
Leder: (I) Svein Ulven, Steinkjer MF  
 
Nestleder: (N) Arild Johansen, Horten 

MK,  
valgt til 2025 

 

Medlem: (N) Ragnhild Synøve Malm 
Bau, Fredrikstad TMK,  
valgt til 2025 

 
Varamedlem: (I) Erik Günther, 

Kristiansandvandrerne 

Varamedlem: (I) Kåre Henning, Horten MK  
 

8d Valgnemnd Følgende ble enstemmig valgt med 45 
stemmeberettigede til stede: 
 

Leder: (G) Alf Hansen, Fredrikstad 

TMK,  

valgt til 2023 

 
Nestleder: (G) Kjell Hagberg, Horten MK,  

valgt til 2023 
 

Medlem: (N) Anne-Grethe Woie, FSK Mila,  
valgt til 2023 

 

Varamedlem: (N) Helen Roald, Oslo GK,  
valgt til 2023 

 

Varamedlem: (N) Jorunn Gundersen, 
Trondheim TMF,  
valgt til 2023 
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9 Bestemme sted for neste 

Forbundsting, 2023 

 

Det har kommet inn søknader fra 

følgende lokallag om å arrangere 

Norges Turmarsjforbund sitt 

Forbundsting i 2023: 

- Rana Turmarsjklubb 

- Fredrikstad Turmarsjklubb 

 

 
NTF Forbundsstyre sin innstilling: 
«NTF Forbundsstyre innstiller at 
Norges Turmarsjforbund sitt 
Forbundsting 2023 arrangeres i 
Rana kommune av Rana 
Turmarsjklubb.» 

 

 
 
 
Vedtak: 

Innstillingen fra NTF Forbundsstyre ble  
 

Enstemmig vedtatt med 45 stemmeberettigede til 
stede. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lillestrøm, 8. oktober 2022 
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