
Årsberetning

Ryggsekken Tur- og Aktivitetsklubb

2018

Styrets sammensetning
Solveig Sundsbø (redaktør), Hilde Kjus (kasserer), Merete Holskjær (kulturgruppe), 
Torhild Uberg (rekrutteringsgruppe), Turid Øidne Johansen (selskapsgruppe), 
Bert Iversen (turgruppe), Kari Hengebøl (varamedlem), Anne Grønlund (sekretær)

Styrets arbeid
Det er avholdt seks ordinære møter hjemme hos styremedlemmene. Hovedoppgaven har 
vært utarbeidelse av aktivitetsprogrammene som gjelder for to måneder av gangen. Turer og 
andre ulike aktiviteter har kommet i stand etter initiativ fra tillitsvalgte og 
enkeltmedlemmer. Programmene i 2018 vurderes som varierte og innholdsrike. 

Aktiviteten i klubben vurderes å være i samsvar med retningslinjer og formål.

Vedtak som er fattet:
- Satsen for deltakelse på styremøter økes fra 100 kr til 150. Dette fordi flere møter 

innebærer passering av to bomringer. De tidligere vedtatte satsene på 70 kr for 
servering av varm mat og 35 kr for smørbrød videreføres.

- Som takk for innsatsen ble alle med tillitsverv invitert til middag 15.01.19. Middagen 
ble sponset med 450 kr pr. person. 

- Medlemmer med tillitsverv og turledere betaler samme pris/egenandel, på lik linje 
med enkeltmedlemmer, ved deltakelse på arrangementer.

- Påsketuren i 2019 sponses ved få deltakere og maks pris pr. døgn vil være 450 kr.
- Årsmøte, 17. mai feiring og høstfest støttes økonomisk hvert år. Påmeldingsavgiften 

skal være 150 kr.

Klubben har 45-års jubileum i 2020. Midler er planlagt satt av til feiringen.

Personvern i Ryggsekken
20. juli 2018 fikk Norge en ny lov om personvern. Loven har bakgrunn i en EU-forordning, 
kalt GDPR (General Data Protection Regulation). Alle virksomheter må forholde seg til 
reglene. Hovedprinsippet er at alle borgere eier sine egne personopplysninger og at de i 
størst mulig grad bestemmer hvordan disse opplysningene skal behandles. 

Ved innmelding i klubben registreres navn, adresse, telefon, alder og e-post i en 
medlemsliste. Ryggsekken bruker data kun for å administrere den enkeltes medlemskap 
knyttet til kontingent og informasjon om aktiviteter. Valgkomiteen bruker forannevnte 
personopplysninger under sitt arbeid med innstillingen til årsmøte.



Medlemstall
Alder 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + Totalt
Kvinner 6 83 96 52 2 239
Menn 1 18 20 25 5 69
Totalt 7 101 116 77 7 308

Nye medlemmer har funnet informasjon om klubben på internett, facebook, oppslag i marka 
og via bekjente.

Presentasjon av aktivitet i de ulike gruppene
Tur: ved Bernt Iversen
Kultur: ved Merete Holskjær
Selskap: ved Turid Øidne Johansen
Rekruttering: ved Torhild Uberg

Småsekkene
Mange deltar i såkalte småsekker. Disse nettverksgruppene lever sitt eget liv og det skrives 
ikke årsrapporter. 
Kontaktpersoner:

- Knut Hansen (klatresekken)
- Bente Oftedal (dansesekken)
- Olav Bakka (reisesekken)
- Ingibjørg Jonsdottir (matsekken)
- Kate Hoffmoen (vinsekken)
- Ryggsekken1@gmail.com (litteratursekkene, fotosekken og fiskesekken)

Språksekkene:
- Sissel Myhra (italiensk, litt øvet)
- Jenny Bjøru (italiensk, nybegynnere)
- Jane Johansen (spansk, nybegynnere)
- Marit Lægreid (fransk)

Styret takker alle som har bidratt til ulike aktiviteter og humørfylt sosialt samvær. Det gjelder 
hytteturer, skiturer, fjellturer, sykkelturer, Nordmarkmarsjen, kajakkpadling, kinokvelder, 
opera, teater, bowling, hageparty, spillkvelder, minigolf, konserter, kunstutstillinger, 
sankthansfeiring, middager, fotturer, byvandringer, rusleturer og julegrøt.
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