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mandat jevnlig. Komitelederne inviteres årlig
til styremøter hvor de informerer om sin
komite og sammen med styret, drøfter opp-
gaver og behov komiteen og TT har.

Årsberetning, regnskap og budsjett behandles 
i styret før det legges fram for Rådet. Rådet er
et rådgivende organ, som anbefaler (håper vi)
årsmøtet, å vedta årsberetningen.

Styrets arbeidsform

Styret innkaller til møter en gang i måneden. 
I august gjennomføres et heldagsmøte. 
Der legges føringer for handlingsplanen for
kommende år. Overordnet og retningsgivende
for handlingsplanen, er det 4-årige Veivalgs-
dokumentet som er vedtatt på årsmøtet. 
Styrets handlingsplan er igjen et arbeids-
dokument for administrasjonen og retnings-
givende for komiteer og utvalg når de legger
sine planer. Ut fra budsjettforutsetninger, 
som også handlingsplanen er en del av, 
utarbeides budsjett.

På det første styremøtet etter valget gjennom-
gås de faste rutinene i TT, som møteinnkalling
og referat, budsjettkontroll-rutiner, årshjul og
handlingsplan. Revisor er også til stede og
informerer og gir råd til styret. Årshjulet fast-
setter møtedatoer fram til neste årsmøte, med
huskeliste over faste saker til behandling.

På dette møtet konstituerer styret seg, velger
nestleder og AU (arbeidsutvalg), som består 
av styreleder, nestleder og et styremedlem.
Personalsaker behandles i AU. Et av styre-
medlemmene, som ikke er på valg året etter,
velges inn i valgkomiteen. Styret er et 
arbeidende styre. Styremedlemmene velges
som kontaktpersoner for hver sine hytter og
fordeler seg som styrets representant inn 
i utvalg og komiteer i TT. Hurtigarbeidende
arbeidsgrupper opprettes etter behov.

Faste orienteringssaker på styremøtene er
medlemsutvikling, regnskap og driften og
utvikling av virksomheten. Før det gjøres 

vedtak i omfattende saker, blir saken lagt 
fram som drøftingssak. Det gir styret og
administrasjon mulighet til å klargjøre nød-
vendigheten av å innhente flere opplysninger,
som kan være avgjørende for vedtak og
kvalitetssikre konsekvensanalyser og kostnads-
beregninger. Hvert halvår gjennomgås vedtak
som er gjort, for å påse at disse følges opp.

Styreleders oppgaver

Styreleder skal gjennomføre årlige medarbeider-
samtaler med daglig leder. I samarbeid med
daglig leder er styreleder ansvarlig for å 
utarbeide årshjulet, saksliste til og referat 
fra styremøtene.

Styreleder deltar på DNTs (Den Norske
Turistforenings) årlige styreledersamlinger 
og samarbeidsmøter med andre foreninger. 
Styreleder sitter også i ”Komité for bygging,
vedlikehold og brann-vern” i TT og 
i fondsstyret for ”Klingenbergs gave”.
Styreleder deltar sammen med daglig leder, 
på Rådsmøtene. Styreleder skriver også 
lederen i årboka, som kommer hvert år.

Både styreleder og styremedlemmer deltar 
på landsmøtet i DNT og representerer TT
eksternt når det er påkrevd.

Kontrollrutiner

Revisor, kontrollutvalg og Rådet, gir tilbake-
meldinger til styret og årsmøtet, om styret 
følger opp veivalgsdokument, handlingsplaner
og gir tilbakemelding om budsjett- og regn-
skapsmessige forhold.

Styremøtene

Styremøtene er åpne men ut fra vurderinger
styreleder og styret tar, kan møtene lukkes 
helt eller under behandling av enkeltsaker.
Grupper under TT som avholder årsmøter
m/valg, innkalles til styremøtene, med talerett.

Styret i TT tar gjerne imot innspill og forslag
til saker som ønskes behandlet.
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Styrets ansvar, funksjon og oppgaver

Styret er årsmøtets forlengede arm. Det har
som hovedoppgave å følge opp lover, veivalg
og vedtak som fattes på årsmøtet. Styret 
utarbeider stillingsbeskrivelse for og tilsetter
daglig leder og har det formelle ansvaret for
alle ansatte i organisasjonen. Styret skal sørge
for en forsvarlig organisering av virksomheten
i administrasjonen og i komitearbeidet. Det

skal legges til rette for en god personalpolitikk
og et godt miljø for ansatte og medlemmer.

Styret utarbeider et 4-årig veivalgsdokument
med utviklingsplaner og årlige handlings-
planer. Årsbudsjett for hele virksomheten 
fastsettes og styret følger opp virksomheten
gjennom vedtatte rapporterings- og budsjett-
kontrollrutiner. Styret reviderer komiteenes

TT-styret: Ansvar og funksjon
Av Randi Wiggen

Årsmøtet er foreningens øverste organ. På årsmøtet velges styreleder og syv styremedlemmer
for to år i gangen. For å bli valgt inn i styret, må du være medlem av TT og en aktiv bruker
av fjellet. Alle kan gjenvelges tre ganger, slik at den maksimale funksjonstiden 
i styret blir 8 år. TT har over 15 000 medlemmer, i høysesongen mer enn 120 ansatte 
og et årlig driftsbudsjett på nærmere 19 millioner kroner. Det stilles store krav til styre-
medlemmenes kompetanse og deltakelse i og interesse for styrearbeid.

TTs styre anno 2008 foran foreningens lokaler i Sandgata 30. Fra venstre: Nestleder Vigdis Heimly,
Morten Ingebrigsten, Kari Hallan, Eirik Einum, styreleder Randi Wiggen, Trond Setsaas, Anne Karin
Braathen og Kari Mathisen. Foto: Frode Støre Bergrem
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