
Festmøte 
22. september 

 

Den Norske Turistforening 

Beslutningsprotokoll 

 

1. Møtet er satt - 19:10 

2. Stars and Straipes ved Ikke-Strindens 

3. Styreprotokoll 

- Dagsorden godkjent  
- Disiplinærvedtak H02/18 

Styret har vedtatt at medlem nummer 58041913 utestenges 
fra Studentersamfundet i Trondhjems område og virke i en - 
1 - måned. Dette for uakseptabel oppførsel kvelden 1. 
september 2018 og helga før. Dommen blir gjort gjeldende 
fra 1. september 2018. 
 

4. Festlig innledning ved Håkon Gammelseter og Marius Dalseg 

- Marius og Håkon presenterer seg selv og DNT 
- Syns det er fantastisk at Samfundet ønsker å feire DNT 
- DNT er ikke bare én forening, men et forbund med 57 

medlemsforeninger 
- Viser film som introduksjon til DNT 
- 150 års historie er ikke lett å gå gjennom på kort tid 
- Visjonen DNT jobber etter er “naturopplevelser for livet” 
- DNTs verdier: S: spennende, T: troverdig, I: 

inkluderende, E: enkelt, N: naturvennlig 
- 300 010 medlemmer 
- Tar for seg litt historie fra DNTs 150 år. Viser film 



- Stiftet i 1868. 223 medlemmer den gang da, hvor 12 av 
dem var kvinner 

- “La oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan 
komme og se, hvor der er stort og vakkert i vårt land” - 
Thomas Heftye 

- Den første hytta - Krokan nært Rjukan-fossen 
- Virksomheten vokste langsomt fram til andre 

verdenskrig. Var fram til da forbeholdt overklassen som 
hadde tid og penger til å reise til fjells 

- Som en del av nasjonsbygginga ble DNT viktig for 
folkesjela og norske tradisjoner 

- Kjerneaktiviteten til DNT er hytter og ruter og stiene 
mellom dem 

- Virksomheten har vokst mye de siste årene 
- Har også flyttet seg litt ned fra fjellet og ut til kysten 
- Drammen turistforening har gjort en innsats for 

integrering 
- Bursdagsår i hele 2018 
- Høydepunktet i bursdagsåret så langt var Lars Monsen 

minutt for minutt 
- Viser film av hva det kunne ha vært og hva det ble 
- Forteller om høydepunkter fra minutt for minutt 
- Viser video om tampong som tennbrikett - DNTs mest 

sette video på sosiale medier 
- Viser video om de frivillige i DNT, og de som setter opp 

skilter og merker løyper og hva de selv syns om egen 
innsats 

- Uten de frivillige hadde ikke DNT eksistert 
- 800 000 frivillige dugnadstimer lagt ned per år 
- Gir ros til frivillighet generelt 
- DNT har 550 hytter over hele landet 
- Avslutter med video om fjellsportstilbudet til DNT 

 
5. Kunstnerisk innslag ved Snaustrinda Spelemannslag 

Snaustrinda spiller halling fra Trondheim 



Snaustrinda spiller Kaffistuggu av Sturla Eide 
 

6. Pause 19:54-20.12 

 

7. Kahoot med gjeve premier 

- Eirik informerer om vinner av Facebookkonkurransen - 
Ragnhild Myrnes 

- Kahooten går 
 

8. Sofaprat med spørsmål fra salen 

- Magnus gratulerer med jubileum 
- De i sofaen forteller om hvordan de ble med i DNT 
- Snakker om svingninger i interesse for tur og DNT 
- DNT har merket løyper tilsvarende halve ekvator 
- DNT øker medlemstallet hvert år 
- Forteller om historien til DNT og hvordan de selvbetjente 

hyttene ble startet 
- 150 år er veldig lenge og DNT har sett en enorm endring 

gjennom sine mange år som forening 
8.1 Eivind Rindal: Kan Malvikmarka bli bedre tilrettelagt for tur? 
Hva er ekspansjonsplanene i Trøndelag? 
 
8.2 Cathrine Storemyr: Kan innlederne fortelle om 
integreringsarbeidet DNT gjør? 
 
8.3 Magnus Thorslund: Hvorfor blir nordmenn så joviale på tur? 
 

9. Allsang: “Nu Klinger” 

 

10. Eventuelt 

10.1 Eivind Rindal: Reis til Oslo og se på de viktigste dokumenter 
for Norges historie - allemannsrett 
 

11. Kritikk av møtet 



Ingen ytringer 
 

12. Møtet er hevet. Eirik takker gjengene som har bidratt og 
innlederne. Møtet heves klokken - 21.01 

 

 

 

 

 

Møteleder Referent 

 

 

 

 

 

Eirik Sande Sigrid Bergseng Lakså 
 


