


Leder
Kjære turledere.
Sommersesongen har startet og vi er i ferd med å gå tilbake til
«normalen». Eller «normalen» – hva er egentlig det? Tiden med
pandemi har fått oss til å snu alle steiner for å finne løsninger på de
utfordringene den har medført. Økonomien datt som en stein og
tvang både DNT og mange andre til å tenke nytt.
Et av resultatene av dette er for vår del – turledere tilknyttet DNT
Oslo og Omegn – at vi heretter mer eller mindre må planlegge og
organisere våre egne turer. Det var ikke bærekraftig rent økonomisk
å la administrasjonen stå for alt dette. Turene som har vært planlagt
og administrert sentralt har rett og slett vært et tapsprosjekt.
For alle turledere som har tatt på seg et turlederoppdrag og fått
ferdig servert rute, transportbestilling, hyttereservering, påmelding,
avmelding, innbetaling og kommunikasjon med deltakerne, betyr dette en vesentlig endring.
Dette er besluttet i DNT Oslo og Omegns styre. Turlederstyret ønsker en konstruktiv dialog
både med administrasjonen og turlederne slik at resultatet av denne beslutningen blir til
turledernes, deltakernes og DNT Oslo og Omegns beste.
På nåværende tidspunkt har vi ikke svar på alle de spørsmål dere turledere ønsker å stille i
forbindelse med denne endringen. Turlederstyret har planlagt turledermøter til høsten hvor
dette blir et gjennomgående tema. Vi er innforstått med at denne endringen kan medføre
ekstraarbeid i forbindelse med gjennomføring av turer – men alle konkrete endringer har vi
ikke oversikt over nå.
Denne sommeren håper vi at alle de oppsatte turene kan gjennomføres som planlagt. Vi må
heve blikket og se framover. For oss turledere er det viktigste målet å gjennomføre en tur som
ivaretar deltakernes sikkerhet og trivsel.
En god sommer med mange flotte turopplevelser ønskes dere alle.
Hilsen Gerda Grøndahl
Leder i turlederstyret DNT Oslo og Omegn

Turlederhelg 2021
Turlederhelgen i år er planlagt på Finsehytta, som er et fantastisk utgangspunkt for turer både
sørover på Hardangervidda og videre inn i Skarvheimen. Hytta ligger sentralt plassert midt
mellom Hardangerjøkulen og Hallingskarvet. Vi gleder oss til å besøke en nyoppusset hytte.
Alle turledere fra DNT Oslo og Omegn, uansett tilhørighet er velkomne, gjerne med ledsager
og barn.

PROGRAM:
Fredag 24/9: Vi møtes på Finsehytta kl 16.30. Middag serveres kl 20.00
Lørdag 25/9: Dagsturer rundt Finse. Vi legger opp til både krevende og lette turer. Middag
serveres kl. 19.00
Søndag 26/9: Årsmøte på Finsehytta etter frokosten. Vi legger opp til både krevende og lette
turer, mer informasjon kommer. Felles suppe på terrassen kl 15.30. Helgen avsluttes kl 17.00.
Pris: Kr 1.040.- uten reise fra/til Oslo. Tillegg for ledsager kr 250.- da helgen er delvis sponset
av DNT Oslo og Omegn. Turkode: 13212.

TURPLANLEGGING:
Turledere som har lyst til å planlegge et spennende turopplegg under Turlederhelgen 2021 bes
å kontakte styremedlem Peter Warren per epost <peter.warren@telia.com>
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Redaktørens hjørne

Etter en vintersesong med avlyste turer, er det nå lysere tider. En forsommer med mye fint turvær,
samt synkende «korona-tall» og fremdrift i vaksineringen, gir håp om at det kan bli noe av de
planlagte sommerturene. Inntil da kan vi nyte turer i omegnen og utforske kyststiene (bildet er tatt
ved Ormsundbrua). Kyststiene var temaet til det forrige turledermøtet. Forberedelsene til
sommerturene er i gang, godt hjulpet av det nye frivilligsystemet. I dette heftet står det mer om de
digitale informasjonsverktøyene.
Tema for GPS-hjørnet er bruk av mobilen til å navigere under turen. Dette har vært et ønske fra
mange som ønsker å bruke mobilen istedenfor håndholdt GPS-mottaker. Vi planlegger å fortsette
med erfaringer fra flere apper i de kommende utgavene av Turleder’n. Når dere skal bruke en app
til navigering, husk å øve først i kjente omgivelser før dere legger ut på tur.
Redaksjonen planlegger et hefte av Turleder’n i god tid før årsmøtet, der bl.a. årsberetningen og
innkallingen til årsmøtet og mer informasjon om turlederhelgen kommer.
På vegne av redaksjonen,
Wolfgang Leister, redaktør av Turleder’n
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Referat fra digitalt turledermøte 28. april 2021
v/ turleder Wolfgang Leister
Temaet for turledermøtet 28. april 2021 var ulike aspekter ved og vandringer langs Kyststier,
presentert av entusiastiske foredragsholdere. Over 50 deltakere var med på det virtuelle møtet.
Deler av Kyststien er i vårt nærområde som et fantastisk turtilbud for både turer med Vandregruppa
og i privat regi. Styremedlem Sverre Tvinnereim geleidet oss gjennom det to timer lange møtet, der
det var innslag fra både faginstanser og turledere.
Først ut var Eva Lill Kvisle og Kristina Dignes fra Viken fylkeskommune som snakket om
«Strandsone og kyststiarbeidet i Viken». Mye av kyststien er på plass, men det finnes fortsatt
«hull» som må tettes. Fylkeskommunen arbeider med å oppdatere kartdatabasen og planlegger
regionale turruter. De gir innspill til plan- og dispensasjonsaker i strandsonen, råd og veiledning til
kommunene om sikring av friluftslivsområder og ferdselsårer, og organiserer tilskudd til
opparbeiding av mere kyststi. Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming er en av de
mange utfordrende oppgavene. Eksempler på prosjekter er utarbeidelsen av rullestolvennlige turer
til bl.a. Breivoll Gård.
«Friluftslivets ferdselsårer» er en nasjonal satsing, der alle fylker (minus Oslo) er med.
Prosjektleder i Viken er Anette Hellesaa Christensen. Satsingen har utviklet en egen metodikk for å
identifisere, ivareta og utvikle ferdselsårer. Fylkeskommunen stimulerer kommuner og frivillighet til
å oppdatere digitale databaser og lage planer for friluftslivets ferdselsårer, samt å utvikle metodikk
for utvelgelse av nasjonalt viktige friluftsområder og turruter. Av de 51 kommunene i Viken har 24
begynt med fase 1 av metodikken, 12 har begynt med fase 2.
Nest ut var Inger-Marie Gulliksen fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) om arbeidet med å tilrettelegge
for flere og bedre kyststier langs Oslofjorden. Kyststien er et viktig middel for å tilgjengeliggjøre
strandsonen og å binde sammen viktige friluftsområder som perler på en snor. Den er også et
fantastisk folkehelsetilbud som ofte er lett tilgjengelig fra der folk bor.
OFs rolle er å ivareta merkevaren «kyststi» med kyststi-logo og skiltmal for kyststien; å
markedsføre kyststiene på OFs nettsider og i sosiale medier og å håndtere innspill fra publikum.
Videre gis det innspill til planer og høringsuttalelser, arbeides med å påvirke kommuner og
politikere, koordinere, lede og delta i større internasjonale og regionale prosjekter, utføre
kartlegging, arbeide med grunneieravtaler, og å gi råd om mulige traséer, tilsyn og
vedlikeholdsarbeid.
Det ble vist flere eksempler på kyststiarbeid ulike steder i Oslofjorden. Noe av arbeidet er
krevende, bl.a. arbeidet med grunneieravtaler (både oppfølging av eksisterende og opprettelsen av
nye). Arbeidet med kyststier i Oslofjorden er ofte komplisert, noe som også kom frem gjennom en
del spørsmål fra publikum med egne erfaringer.
Diskusjonen var allerede godt i gang da vår egen Glenn Menkin presenterte «fjordsatsingen» i
DNT Oslo og Omegn. Han viste til fem prosjekter i denne satsingen: Friluftshuset på Sørenga,
Langøyene, som åpner igjen for bruk i juli og skal få nytt kajakkanlegg neste år, Breivoll Gård med
servering, kajakktilbud og overnattingstilbud, Gressholmen med kajakker for kurs og utleie og
Bjørnsvika og Elnestangen.
Den virtuelle pausen ble elegant hoppet over, og nest ut var turleder Kjersti Magelssen med
«Erfaringer fra kyststivandringer med Vandregruppa» med mange fine bilder til inspirasjon for alle.
Høydepunktene var turer «fra Kjørboodden, langs Sandvikselva og Kalvøya rundt»,
«ettermiddagstur fra Sandvika til Holtekilen, Fornebulandet fra Holtekilen til Lysaker», «Fra Holmen
til Slemmestad», og to turer «langs Nesoddlandet».
Styremedlem Peter Warren utvidet horisonten med bilder fra en tredagers tur langs Kullaleden,
som er en del av den svenske kyststien. Turen gikk Helsingborg – Höganäs – Kullagarden –
Kullaberg – Jonstorp og er også beskrevet på www.skaneleden.se. Turen har mye å tilby med
landskap, grotter, blomster, klipper og strand, noe de inspirerende bildene vitnet om.
Sist ut var styremedlem Sverre Tvinnereim med et inspirerende foredrag om «Hva får jeg igjen for
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å arrangere kystvandringer». Sverre førte opp 10 grunner som gjentas her:
1. Fjord, svaberg og bading
2. Annen (og frodigere) vegetasjon enn på fjellet
3. Varmere klima med mulighet for ekte sommer
4. Sekken er ofte lettere enn på fjellet
5. Kortreiste opplevelser
6. «Off-season» for fjellet
7. Variasjon i overnattingstilbud
8. Tilgang til sivilisasjonens fristelser og tilbud
9. Viser seg ofte å gi rom for improvisasjon
10. Lykkelige deltakere … og turledere.

Notiser
REFERATER FRA STYREMØTER I TURLEDERSTYRET
Du finner referater fra både styremøtene i turlederstyret og fra årsmøtene på følgende adresse:
https://www.dntoslo.no/turlederstyret/. Turlederstyret setter pris på engasjement fra turlederne, som
oppfordres til å sende innspill til turlederstyret@dntoslo.no.

SAKER TIL STYRET I TURLEDERGRUPPA
Saker som du/dere som turledere ønsker at skal behandles av styret i turledergruppa, sendes på
epost til turlederstyret@dntoslo.no. Dersom du/dere ønsker at saken skal bli behandlet under
årsmøtet, må den sendes innen 15. august. Det bør også gjøres tydelig i oversendelsen at det
dreier seg om en sak som du/dere ønsker behandlet på årsmøtet.

SMITTEVERNTILTAK PÅ TURER OG HYTTER
Smitteverntiltakene fra myndighetene og DNTs nasjonale standarder for besøk av hytter og
deltakelse på turer er det viktig å være forberedt på. På hyttene vil det være oppslag for hvordan
man oppfører seg på hytta. Våre turledere er godt informert om tiltakene og vil hjelpe alle å få en
tur som ikke i hovedsak er preget av Covid 19, men av turopplevelsene i en romslig og sikker
atmosfære.

INFORMASJON OM STYRET OG VEDTEKTER.
Mer informasjon om styret og vedtekter finner du her: https://www.dntoslo.no/turlederstyret/

TURLEDERHELG OG ÅRSMØTET
Alle turledere er invitert til en hyggelig helg fra 24.-26. september 2021 på Finsehytta.
Årsmøtet avholdes søndag etter frokost. Stemmeberettigede på årsmøtet er turledere som er
registrert som turledere i DNT Oslo og Omegn i Mobilise. Sjekk at du er registrert der! Hvis du har
problemer med å registrere deg, ta kontakt med administrasjonen, se nedenfor, så får du
veiledning.

NETTSIDE FOR TURLEDERE
Hold deg oppdatert om kommende kurs og aktiviteter, nyttig dokumentasjon og informasjon om
covid-19. Følg linken: https://www.dntoslo.no/turledergruppa/

TURLEDERMØTER HØSTEN 2021
Turledermøtene som er planlagt høsten 2021 vil bli annonsert i Turleder’n 3/2021 som utkommer i
løpet av sommeren.

HØSTENS VAKRESTE 2021
På grunn av pandemien, ble Vårens Vakreste Eventyr avlyst. Som erstatning planlegges Høstens
Vakreste Eventyr en gang i begynnelsen av september. Nesodden Turlag kommer til å invitere oss
til en fin høsttur. Nærmere informasjon kommer i Turleder’n 3/2021.
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GPS-tipset
Redaksjonen planlegger en liten serie om bruk av smarttelefon til navigering under en fjelltur.
Artikkelen nedenfor tar for seg navigering med Android smarttelefon, der appen «OSMAnd»
presenteres. Det planlegges flere artikler der apper som «Outdooractive» eller «Navida» for både
iOS og Android blir behandlet.

Tema: Navigering med Android smarttelefon
v/ turleder Wolfgang Leister
Vi får ofte spørsmål om og hvordan man kan bruke smarttelefon for å navigere på tur, fremfor å
bruke håndholdt GPS. Det er fullt mulig å bruke smarttelefon hvis man gjør de nødvendige
forberedelsene, deriblant installerer egnet app, laster ned offline-kart og sørger for at man har nok
batterikapasitet og lademuligheter under turen. Sjekk også at telefonen din er vanntett eller
vanntett innpakket og at den er beskyttet mot støt, støv og andre påvirkninger.
Husk også at visning av retning er avhengig av at jordas magnetfelt kan måles. Hvis du bruker en
magnetlås på telefon-dekselet kan det vises feil retning. Derfor er det viktig at du prøver dette ut
før du drar på langtur! Bruk helst et deksel som ikke har magnetlås.
Det finnes standardapper som kan brukes til å vise hvor du er, deriblant «Google maps».
Erfaringen viser at denne ikke er særlig godt egnet til å navigere på fjelltur. En annen app,
«Norgeskart outdoor», tilbyr fine kart med mange detaljer og temaområder (bl.a. skred, sjø,
kulturminner, snødybde, osv.), men nedlasting av kart er en betalt tjeneste. Denne appen kan
brukes til å se hvor man befinner seg og tillater å måle avstander ved å peke på kartet.
Undertegnede har gode erfaringer med appen «OSMAnd», hvor det finnes en gratisversjon og en
betalingsversjon. Merk at appen kun er tilgjengelig på Android. I gratisversjonen er antall kart som
kan lastes ned begrenset. Kartene, som er basert på OpenStreetMap (OSM) prosjektet, kan
brukes interaktivt eller kan lastes ned. Det anbefales å laste ned kartet for Norge mens du er på en
WLAN sone (størrelsen på kartet er på ca. 1GB). Nedlastingsmenyen finnes som et underpunkt i
meny-funksjonen.
Etter oppstart av appen befinner man seg i kart-moden, der aktuell posisjon (blått punkt) og retning
man holder telefonen er vist. Er man i bevegelse ser man retningen som en pil. Videre ser man
nøyaktighet som et lyseblått område.
Det finnes en ruting-funksjon (rute-symbol med en bøyd pil) der man kan angi et målpunkt og
punkter man skal innom. Disse kan velges ved å peke på kartet, ved navnesøk eller
forhåndsdefinerte punkter. Lista med punkter på ruta kan endres ved å trykke på blyant-symbolet.
Husk å sette at du skal til navigere til fots og trykk «Start». Du vil se ruta på skjermen, og da er det
bare å følge den blå ruta og de gule pilene. Øverst på skjermen ser du tilleggsinformasjon om
lengde og anslått tid.
Skal du bruke appen når du er på tur, husk følgende:

● Last ned de kartene du trenger på forhånd, før du skal på tur. Slik sikrer du at du har tilgang
til kartene også når du ikke har tilgang til mobilnettet. Merk også at interaktiv nedlasting av
kart kan kreve stort datavolum.

● Øv på bruken av appen i kjente omgivelser før du skal på tur. Ikke alle funksjoner er
intuitive å betjene eller å finne i appen. Det lønner seg å eksperimentere i trygge
omgivelser. Øv på å lage en rute hjemmefra til nærbutikken, og prøv ut om du ville funnet
frem i tett tåke. Eller prøv appen ut i parken eller i skogen der du er kjent.



Digitale systemer for frivillige i DNT Oslo og Omegn
v/ Maren Ekeland Østerhus, seniorrådgiver Frivillighet
Det er flere ulike digitale systemer i DNT som er relevante for dere frivillige, og ikke alltid lett å vite
hva man finner hvor. Her er en oversikt over de viktigste systemene og hva de brukes til.

Mobilise – DNTs nye frivilligsystem
I starten av 2021 lanserte DNT Oslo og Omegn et nytt frivilligsystem. Dette er et nasjonalt system,
som også andre DNT foreninger etter hvert vil ta i bruk. Systemet vil være et register hvor
informasjon og historikk om de frivillige lagres, i et sikkert system. I tillegg vil systemet brukes til å
sende ut meldinger, legge ut informasjon og lyse ut oppdrag. På sikt vil trolig også flere funksjoner
legges til i systemet.

HVORFOR SKAL DU REGISTRERE DEG?
For at systemet skal fungere etter hensikten må alle frivillige være registrert her.
Personopplysninger må lagres og håndteres i tråd med GDPR-regelverk og systemet er viktig i
denne sammenheng.
Et felles system vil bidra til bedre og mer effektiv administrasjon av det frivillige arbeidet. Det er
mange administrative årsaker til at vi har behov for et frivilligsystem, men systemet er også laget
for at det skal være enklere å være frivillig i DNT. Vi vil sikre at alle frivillige får samme informasjon,
mulighet til å søke på oppdrag og tilgjengeliggjøre kurs og samlinger for flere. Det er derfor viktig at
alle frivillige i DNT OO registrerer seg i systemet. Hvis du ikke har gjort det enda kan du gjøre det
ved å følge denne lenken: https://dnt.mobilise.no/mobile/
Hvis du har problemer eller spørsmål kan du ta kontakt med oss på frivillig.oslo@dnt.no.

HVA FINNER DU I SYSTEMET?
Hva du finner i systemet avhenger av hvilken rolle du har i foreningen. Selv om noen av
funksjonene i systemet ikke er relevant for din rolle er det likevel viktig at du registrerer deg, slik at
du blir en del av det felles frivilligregisteret i DNT OO.

● Informasjon som gjelder alle frivillige i DNT Oslo og Omegn, og informasjon som er relevant
for din rolle. Dette kan være instrukser, reiseregningsskjema, sjekklister etc.

● Meldinger til deg som tidligere ble sendt per epost. Dette kan for eksempel være svar på en
søknad om et oppdrag, orienteringer, invitasjoner til samlinger eller kurs.

● Oppdrag som er relevante for deg. Dette kan være turlederoppdrag, dugnader, hyttevakt
eller tilsyn. Noen frivilliggrupper har ukentlige oppdrag eller organiserer arbeidet selv. Disse
gruppene vil i mindre eller ingen grad melde seg på oppdrag gjennom systemet. For de
som har oppdrag er det i systemet man finner oversikt over tilgjengelige oppdrag,
kontaktperson, hvilke oppdrag man har søkt på, fått avslag på, fått tildelt, samt hvem man
skal på oppdrag sammen med.

Motimate – DNTs plattform for digitale kurs
Dette er en portal hvor man finner ulike digitale kurs, som er relevante for deg som frivillige. Her er
noen av kursene du finner, flere er under utvikling:

● DNTs digitale ambassadørkurs
● Smittevern kurs for aktiviteter og hytter
● Hyttevaktkurs for de som skal være hyttevakter
● Innføring i DNTs etikkvettregler
● Kurs i styrearbeid

Har du allerede en bruker, finner du kursene ved å logge deg på.
Har du ikke en bruker i Motimate må du registrere deg via dette skjemaet. Etter registrering får du
en e-post med invitasjon til å laste ned app, bruker og passord. Vi anbefaler å bruke mobilappen
for best brukeropplevelse. Appen er gratis og ligger både i appstore (iPhone) og i play butikk
(android.) For å logge på ditt Motispace bruker du DNT i feltet for organisasjon. Deretter logger du
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bare inn med epost og passord. Dersom du ønsker å bruke PC, kan du benytte deg av denne
lenken: https://web.motimateapp.com/
Har du behov for support kan du kontakte hjelp@dnt.no

Facebook
I DNT OO er det flere Facebookgrupper for frivillige. Her deles det erfaringer og inspirasjon, man
kan stille spørsmål og det legges ut nyheter. Det er både frivillige og ansatte i administrasjonen
som legger ut saker og svarer på spørsmål i disse gruppene. Noen av disse gruppene er
Turledergruppa DNT Oslo og Omegn, DNT Oslo og Omegn dugnadsgruppa og Lokale Turlag DNT
Oslo og Omegn. Spør din kontaktperson i administrasjonen eller ditt styre om det finnes en
facebookgruppe for din gruppe. Facebook brukes ikke som eneste kanal for informasjon fra
administrasjonen, da mange frivillige ikke er på denne plattformen.

Min side på dnt.no
Her finner du informasjon om medlemskapet ditt. Det finnes også en oversikt over turer og
aktiviteter man har deltatt eller vært frivillig på. Turer og aktiviteter man har deltatt på i regi av DNT
Oslo og Omegn kommer ikke opp i denne oversikten, da vi bruker et eget bookingsystem, som
ikke er felles med resten av DNT. På sikt jobbes det med å få et felles bookingsystem for hele DNT.
Bookingsystemet DNT Oslo og Omegn bruker heter Montis, og er ikke et system dere frivillige
aktivt må forholde dere til.

dntoslo.no
I dag ligger det en del relevant informasjon på de åpne nettsidene våre. Det er en felles
landingsside for frivilligheten i DNT OO (https://www.dntoslo.no/frivillig/) med informasjon om de
ulike frivilligrollene våre. Flere frivilliggrupper har egne informasjonssider, som turledergruppa
(https://www.dntoslo.no/turledergruppa/), rutegruppa i marka (https://www.dntoslo.no/stidugnad/)
og dugnadsgruppa i fjellet (https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/). Fremover jobbes det med å
rydde på sidene og plassere mer av informasjonen her inn i Frivilligsystemet for aktive frivillige, slik
at nettsidene på sikt blir myntet på publikum og nye frivillige.

Sherpa – publiseringsverktøy for nettsider
Dette er portalen hvor nettsidene lages og publiseres. Det er også her turbeskrivelse for turer og
aktiviteter publiseres, og det er her deltakerne melder seg på. Noen grupper har ansvar for egne
nettsider og legger ut egne turer og aktiviteter, disse har administratortilgang her. Dette gjelder
turlag, Vandregruppa, DNT ung og Fjellsport. Sherpa har også et påmeldingssystem som benyttes
på turer og aktiviteter som organiseres av frivillige.

https://web.motimateapp.com/
mailto:hjelp@dnt.no
https://www.facebook.com/groups/877196945623650/
https://www.facebook.com/groups/877196945623650/
https://www.facebook.com/groups/390709174294048
https://www.facebook.com/groups/1183377715192620
https://www.facebook.com/groups/1183377715192620
https://www.dntoslo.no/frivillig/
https://www.dntoslo.no/turledergruppa/
https://www.dntoslo.no/stidugnad/
https://www.dntoslo.no/dugnadifjellet/


Forslag til endrede vedtekter for Turledergruppa
v/ styret i Turledergruppa
Styret har utarbeidet forslag til endrede vedtekter for Turledergruppa. I det følgende kommer først
forslaget til endrede vedtekter, deretter kommentarer til hvorfor vi har ønsket å foreslå endringer og
hva endringene i hovedsak består av.

Forslag til endrede vedtekter for Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn
VEDTEKTER FOR TURLEDERGRUPPA I DNT OSLO OG OMEGN, fastsatt i 1977, sist endret ved vedtak i
årsmøtet … .

§1 Formål
Turledergruppas formål er å ivareta turledernes interesser innenfor vedtektene som er fastsatt for DNT Oslo
og Omegn. Videre er formålet å bidra til å styrke turledernes kompetanse, slik at fellesturer og aktiviteter kan
gjennomføres på en trygg måte og gi gode opplevelser for alle som deltar på DNT Oslo og Omegn sine turer.

§ 2 Medlemmer av Turledergruppa
Medlemmer av Turledergruppa er alle godkjente turledere som er registrert som turleder i DNT Oslo og
Omegn.

§ 3 Årsmøte i Turledergruppa
Årsmøte i Turledergruppa gjennomføres innen utgangen av september hvert år.

Årsmøtet skal kunngjøres på egnet måte minst åtte uker før årsmøtet skal gjennomføres. Kunngjøringen skal
inneholde tid og sted for årsmøtet og informasjon om tidsfristene for å sende inn saker som ønskes
behandlet på årsmøtet, jf. fjerde ledd, og forslag til kandidater til styret og valgkomitéen, jf. § 9 første ledd.

Minst tre uker før årsmøtet skal gjennomføres, sendes skriftlig innkalling til årsmøtet. Innkallingen skal
inneholde tid og sted for årsmøtet og saksliste og andre opplysninger om møtet. Årsmøtedokumenter og
valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig på egnet sted senest to uker før møtet.

Forslag fra medlemmene, vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret
senest fire uker før årsmøtet skal gjennomføres.

På ordinært årsmøte behandles:

1. godkjenning av innkalling og saksliste

2. valg av møteleder, referent og tellekorps

3. årsberetning

4. saker fremmet av medlemmer eller styret

5. valg av styre

6. valg av valgkomité.

Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Medlemmer av Turledergruppa, jf. § 2, har stemmerett. Det kan ikke
stemmes ved fullmakt.

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet.

§ 4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan gjennomføres når turlederstyret eller 10 % av medlemmene i Turledergruppa
krever det. Innkallingen gjøres på samme måte, og med samme frist, som for ordinært årsmøte, jf. § 3 tredje
ledd.

§ 5 Styre
Turledergruppa ledes av et styre. Styret består av syv medlemmer valgt på Turledergruppas årsmøte. Ett
medlem velges til leder, jf. § 7 andre ledd.

Valgperioden er for to år. Medlemmene kan sitte i styret inntil seks år i samme rolle og inntil åtte år
sammenhengende i flere roller.

Styrets medlemmer har lik stemmerett i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall.



DNT Oslo og Omegn oppnevner hvert år en sekretær til styret i turledergruppa. Sekretæren og redaktøren
av medlemsbladet Turleder`n har møterett i styremøtene, men ikke stemmerett.

Styrets leder kaller inn til styremøtene.

§ 6 Styrets oppgaver
Styret er Turledergruppas daglige representant i kontakten med administrasjonen i DNT Oslo og Omegn.
Styret skal:

1. tale turledernes sak og formidle turledernes erfaringer til DNT Oslo og Omegn sin administrasjon og deres
styre

2. bidra til faglig utveksling og sosialt samhold mellom turlederne, og være en pådriver for å

- avholde tre til fem turledermøter hvert år

- innkalle og ha ansvaret for gjennomføringen av turlederhelgen, inkludert årsmøtet, hvert år

3. bistå turledere i saker der det er meldt inn klage på en turleder og vedkommende turleder ønsker slik
bistand

4. bistå DNT Oslo og Omegn sin administrasjon med å øke den faglige kompetansen hos Turledergruppas
medlemmer

5. ha ansvar for medlemsbladet Turleder‘n og utnevne redaktør for bladet.

Det skal gjennomføres minst seks styremøter i året. Referat fra styremøtene skal offentliggjøres på
turlederstyrets hjemmeside.

§ 7 Valg av medlemmer til turlederstyret og valgkomitéen
Valget ledes av årsmøtets valgte møteleder.

Årsmøtet velger styremedlemmer som er på valg, leder til styret som er på valg og nytt medlem til
valgkomitéen som er på valg.

Dersom et styremedlem velger å gå ut av styret før valgperioden er over, velges et nytt styremedlem på
neste årsmøte. Valget gjelder for resten av valgperioden til den som gikk ut av styret.

§ 8 Valgkomité
Valgene til styret og valgkomitéen forberedes av en valgkomité.

Valgkomitéen skal ha tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år. Ett medlem er på valg hvert år. Den
som har sittet lengst er leder.

Minst fire uker før årsmøtet skal gjennomføres, skal valgkomitéen levere begrunnet innstilling til styret med
forslag til medlemmer og leder av turlederstyret og til nytt medlem av valgkomitéen.

I sitt arbeid med å utarbeide en innstilling, skal valgkomiteen tilstrebe å sikre mangfold i
styresammensetningen, jf. Veileder for valgkomitéer i DNT Oslo og Omegn.

§ 9 Medlemmenes forslagsrett til nye medlemmer av turlederstyre og valgkomité
Alle medlemmene av Turledergruppa kan, innen fristen som fremgår av kunngjøringen, jf. § 3 andre ledd,
sende inn forslag til nye medlemmer til turlederstyret og valgkomitéen. Det er ingen begrensning for hvor
mange ganger et medlem kan foreslås som kandidat til styret eller valgkomiteen.

Forslaget sendes til valgkomitéen som skal avgi sin innstilling til nye styremedlemmer, jf. § 8 andre ledd.

Etter at valgkomitéens innstilling er gjort kjent, jf. § 3 tredje ledd tredje punktum, kan medlemmene av
Turledergruppa fremme motforslag til den enkelte kandidat. Motforslag må begrunnes på årsmøtet av en
annen enn kandidaten som er foreslått.

Det stemmes på medlemmets forslag opp mot valgkomitéens forslag. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt
inntil det er oppnådd flertall for den ene kandidaten.

§ 10 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet. Forslag til endringer må være vedlagt innkallingen
til det aktuelle årsmøtet.

Forslag til endringer i vedtektene skal underrettes til DNT Oslo og Omegn før forslagene leg-ges frem på
årsmøtet.



Kommentarer til forslaget til endringer i vedtektene til Turledergruppa
I disse kommentarene ønsker turlederstyret å belyse hva som er de viktigste endringene i det vedlagte
forslaget til endrede vedtekter for Turledergruppa. På årsmøtet høsten 2021, skal det stemmes på forslaget
til endrede vedtekter med den ordlyden det vedlagte forslaget har. Forslaget har vært forelagt
administrasjonen i DNT Oslo og Omegn. Det har ikke kommet kommentarer til forslaget.

Bakgrunnen for forslaget til endringer:

For det første ønsket styret å modernisere språket i de gjeldende vedtektene. Vi har forsøkt å unngå såkalt
byråkratiske ord og vendinger og heller benytte ord og begreper som benyttes i dagligtalen vår. Vi mener
dette gir mer brukervennlige vedtekter, og en slik modernisering er også i tråd med det såkalte
Klarspråk-prosjektet som staten har arbeidet med i de senere årene. Prosjektet i staten har hatt og har blant
annet som mål å arbeide for et godt og klart språk som alle kan forstå, og å gjennomføre dette i det skriftlige
arbeidet og i de ulike dokumentene til statsforvaltningen. Vi har hatt Klarspråk-prosjektet i tankene i vårt
arbeid med forslaget til endringer i vedtektene til Turledergruppa.

For det andre har styret ønsket å gjøre vedtektene mer presise og ryddige, slik at det vedtektene fastsetter,
ikke skal kunne tolkes på forskjellige måter, og slik at bestemmelsene i sin rekkefølge fremstår mer logisk
enn hva vi mener de gjør i de gjeldende vedtektene. Vi har også foreslått en del endringer og tilføyelser slik
det fremgår i kommentarene til den enkelte bestemmelsen nedenfor.

§ 1 Formål, er i sitt innhold som tidligere. Vi har bare foreslått en litt ny ordlyd.

§2 Medlemmer av Turledergruppa, er endret/presisert til å omfatte de turlederne som er registrert som
turledere i Oslo og Omegn. Det innebærer at man ikke er medlem av Turledergruppa dersom man ikke har
registrert seg som turleder i Mobilise, det nye registreringssystemet til DNT Oslo og Omegn.

§ 3 Årsmøtet i Turledergruppa, er en del endret fra gjeldende vedtekter. Vi har splittet gjeldende
bestemmelse, slik at årsmøtet og ekstraordinært årsmøte fremgår av hver sin bestemmelse, jf. § 4. Videre
har vi tatt ut fra gjeldende bestemmelse det som omhandler valgkomitéen og laget en egen bestemmelse om
denne, jf. § 8.

§ 4 Ekstraordinært styremøte, er i forslaget til endrede vedtekter en egen bestemmelse. Vi mener dette
synliggjør på en bedre måte at det kan avholdes ekstraordinært styremøte dersom vilkårene for dette er
oppfylt.

§ 5 Styret, er i hovedsak lik dagens bestemmelse (§ 4), men er i sin ordlyd noe endret, og er også endret
med hensyn til at styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede på styremøtet, ikke fire som nå.
Slik bestemmelsen er nå, der alle i styret har lik stemmerett, kan man ved en avstemming oppleve at det blir
like mange stemmer for og imot et forslag. Vi mener fortsatt at alle bør ha lik stemmerett, men dette
innebærer at det må være et ulikt antall styremedlemmer til stede ved en avstemming for at avstemningen
ikke skal kunne ende med to for og to imot, slik det kan skje i dag.

§ 6 Styrets oppgaver, er en bestemmelse som er utdypet i forhold til dagens vedtekter. Vi i dagens styre
mener det er viktig å synliggjøre hva Turledergruppas styre skal ha ansvar for overfor sine medlemmer. Vi
skal være et organ for medlemmene, og § 6 presiserer hva dette ansvaret innebærer. I dagens vedtekter
fremgår styrets oppgaver bare gjennom bestemmelsens formålsparagraf.

§ 7 Valg av medlemmer til turlederstyret og valgkomitéen, er en bestemmelse som bare omhandler valg
av medlemmer til turlederstyret og valgkomitéen. I gjeldende vedtekter er også forslag til motkandidater
innbakt i bestemmelsen. Dette har dagens styre ønsket å omhandle i en egen bestemmelse, jf. § 9.

§ 8 Valgkomitéen, er som tidligere nevnt tatt ut i fra dagens bestemmelse om årsmøtet, men er ellers i sitt
innhold lik som dagens bestemmelse.

§ 9 Medlemmenes forslagsrett til nye medlemmer av turlederstyre og valgkomité, er en bestemmelse
som presiserer medlemmenes mulighet for å foreslå kandidater til styret og valgkomitéen, og også til å
komme med motforslag til valgkomitéens innstilling til nye medlemmer av styre og valgkomité.
Bestemmelsen er en tydeliggjøring av det som ligger i dagens vedtekter, men som i dag ikke fremgår like
tydelig og presist som i forslaget til endrede vedtekter.

§ 10 Endring av vedtektene, er endret fra at vedtektsendringer «er en informasjonssak» til DNT Oslo og
Omegn sitt styre, til at forslag til endringer i vedtektene «skal underrettes» til DNT Oslo og Omegn. Styret i
Turledergruppa ser ikke at det er nødvendig å sende endringsforslag til styret i DNT Oslo og Omegn. Hvis
administrasjonen i DNT Oslo og Omegn mener det er grunn til å informere sitt styre, er det vår oppfatning at
det får være opp til administrasjonen.



Rui gård, Dalen i Telemark. Foto: Hilde Løken Magnussen

Styret i Turledergruppa:
Leder: Gerda Grøndahl (turlederstyret@dntoslo.no)
Styremedlemmer: Peter Mikosch-Warren, Monika Kufner, Jan Gunnar Jakobsen, Henriette
Kampesveen, Sverre Tvinnereim og Ragna Hirsch
Sekretær: Claudia von Gostomski
Valgkomitéen 2021: Stig Solberg (leder), Magnus Wethal og Anne Johansen.

DNT Oslo og Omegn
Tlf: (Sentralbord) 22 82 28 00
Tlf: (Turinfo) 22 82 28 22
Internett: www.dntoslo.no
Kontaktperson i DNT Oslo og Omegn for turledere er Claudia von Gostomski, epost:
claudia.gostomski@dntoslo.no Tlf: 40 40 44 64

http://www.dntoslo.no/
mailto:claudia.gostomski@dntoslo.no

