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PROTOKOLL FRA ARSM0TET 2022 I DNT ASKER TURLAG 

Onsdag 23. mars 2022 

Avholdt pa NaKuHel 

Tilstede: 

• Fra sittende styre i DNT Asl<er Turlag deltok: Hans Oddvar Augedal (styreleder). Rune 
Aasheim, Lars Chr. Iversen, Mette Ous Vange, Heidi Bakken, Randi Larsen 

• Fra DNT ansatte deltok: Morten Johansen, Jostein Langslet (DNT Oslo og Onnegn) 
• Fra valgkomiteen deltok: Martha Takvam, Knut Ivar Edvardsen 
• 0vrige medlemmer til stede: 14 deltagere 

Totalt var det altsa 24 personer til stede pa m0tet 

Apning: 

Det ble 0nsket velkommen til Arsm0tet 2022 av Hans Oddvar Augedal 

1) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2) Valg av m0teleder, referent, to til a signers protokoll og tellekorps 

F0lgende blevalgtved akklamasjon: 

M0teleder: Hans Oddvar Augedal 

Referent: Lars Chr. Iversen 

Signering av protokoll: May Drage, Asle Nistad 

Tellekorps: Rune Aasheim, Miriam Bouteldja 

3) Arsmelding 

Hans Oddvar Augedal gjennomgikk Arsmelding 2021, som dekker perioden 1. januar 2021 til 31. 
desember 2021 ved at han gjennomgikk hovedpunktene i meldingen slik den er publisert pa nettet i 
forkant av arsm0tet. 
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Arsmeldingen ble godkjent med f0lgende anmerkning: 

• Arsmeldingen skal inneholde oppiysning om turlagets gapahuk pa Burasbonn (Haverasen) 

4) Regnskap 

0konomiansvarlig i styret til DNT Asker Turlag, Mette Ous Vange, gjennomgikk regnskapet for 2021. 
Det ble spesielt papekt at regnskapet for DNT Asker Turlag inngar som en del av regnskapet for DNT 
Oslo og Omegn. Regnskapet til DNT Asker Turlag blir saledes ikke revidert for seg. 

Regnskapet for 2021 ble godkjent uten anmerkninger. 

0konomiansvarlig i styret til DNT Asker Turlag, Mette Ous Vange, orienterte om budsjettet for 2022. 

Budsjettet for 2022 ble tatt til etterretning uten anmerkninger. 

5) Forslag til endring av vedtektene 

For vedtektsendringer gjelder f0lgende: 

§ 9 Vedtektsendringer 

Endring av vedtel<tene sl<jer etter vedtal< pa arsm0tet. Til gyldig vedtalc l<reves 2/3 flertall av 
de stemmeberettigede pa arsm0tet. Alle vedtektsendringer ma godkjennes av styret i DNT 
Oslo og Omegn. 

I forkant av arsm0tet har forslag til endring av vedtektene vaert tilgjengelig pa internett sammen med 
0vrige opplysninger om m0tet i henhold til krav i vedtektene. 

Hans Oddvar Augedal presenterte forslag til endringer: 

Endringene har sin begrunnelse som f0lger, sitert fra endringsforslaget: 

Hovedbegrunnelsen fra styret om aforandre vedtektene, erden store forandringen som 
turlaget har gjennomgatt fra etableringen i 2006 og til i dag. Aktivitetstilbudet har 
mangedoblet seg, og ikke minst har Asker blitt en mye st0rre kommune. 12021 ble DNT Oslo 
og Omegn og DNT Drammen og Omegn enige om arbeids- og ansvarsfordeling i hele nye 
Asker. Avtalen innebaerer at DNT Asker Turlag far den koordinerende «DNT-rollen» innen 
friluftsliv i hele Asker. I dette arbeidet vil Turlaget samarbeide med kommunen og lokale 
frivillige ressurser. Styret i DNT Asker Turlag synes derfor det er viktig a revidere vedtektene 
slik at de gjenspeiler var totale aktivitet. 

Paragrafene hvor det er foreslatt endringer ble gjennomgatt en for en og dr0ftet i forsamlingen. 

Under dr0ftingen var det enighet om a gj0re noen begrensende endinger i tekst i forhold til det 
opprinnelige endringsforslaget for bedre a reflektere intensjonen bak endringene. Dette gjelder for 
paragrafene §2 Medlemmer og §4 Valg av styret. I de andre paragrafene ble det ikke gjort endringer i 
forhold til forslaget. 

Under arsm0tets godkjennelse av vedtektsendringene ble det f0rst spurt om noen stemte imot. 
Siden det ikke var noen som stemte imot, ble forslaget deretter godkjent enstemmig ved 



akklamasjon. Nye vedtekter godkjent av arsm0tet er vedlagt denne protokoll fra arsm0tet (Vedlegg 

Det ble presisert pa m0tet at de nye vedtektene ma godkjennes av styret i DNT Oslo og Omegn f0r de 

Navasrende styre: 

• Hans Oddvar Augedal - styreleder 
• Mette Ous Vange 
• Rune Aasheim 
• Lars Christian Iversen 
• Heidi Bakken 
• Stijn Van de Velde 
• Cecilie Bergskas 
• Randi Larsen (varamedlem) 

F0lgende styremedlemmer er ikke pa valg: 

• Mette Ous Vange, valgt for 2021-2023 
• Lars Christian Iversen, valgt for 2021-2023 
• Heidi Bakken, valgt for 2021-2023 
• Cecilie Bergskas, valgt for 2021-2023 I 
• Stijn Van de Velde, valgt for 2021-2023 

Valgkomiteen (Knut Ivar Edvardsen, Martha Takvam, Hans Petter Reed Skagen) ved Martha Takvam 
la fram sin innstilling til valg av styremedlemmer. Denne innstillingen ble vedtatt av arsm0tet ved 
akklamasjon: 

• Hans Oddvar Augedal - styreleder, valgt for 2022-2024 
• Rune Aasheim, valgt for 2022-2024 

Randi Larsen er valgt av styret som varamedlem i styret for periode 2022-2023 

7) Valg av valgkomite etter forslag fra styret 

Valgkomiteen ved Martha Takvam presenterte styrets innstilling til ny valgkomite. Ved akklamasjon 
ble Martha Takvam valgt som medlem av valgkomiteen for 2022-2024. 
Valgkomiteen er da som f0lger: 

• Martha Takvam, valgt for 2022-2024 
• Knut Ivar Edvardsen, valgt for 2021-2023 (ikke pa valg) 
• Hans Petter Reed Skagen, valgt av styret (ikke av arsm0tet) for 2022-2023 

1). 

er gyldige. 

6) Valg av leder og styremedlemmer 

May Drage Asle Nistad 
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Vedlegg 1 - Nye vedtekter for Asker Turlag godkjent av Arsm0tet 

Arsm0tet godkjente nye vedtekter som angitt nedenfor. Endringene ma godkjennes av styret i DNT 
Oslo og Omegn f0r er gyldige: 

DNT Asker Turlag (Turlaget) er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Asker kommune. Formalet med 
Turlaget er a gi barn, ungdom og voksne et bevisst og naert forhold til natur og friluftsliv. 
Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid 
skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier, og vaere i samsvar med gjeldende 
retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag. 

Formalet s0kes nadd ved a: 

• Tilrettelegge turer og aktiviteter med h0y kvalitet for barn, ungdom og voksne 
• Drive opplaering og holdningsskapende arbeid innen natur og friluftsliv 
• Arbeide for a sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag 

• Arbeide med andre saker som f0lger av DNT Oslo og Omegns vedtekter og strategier 

§ 2 Medlemmer 

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i DNT Asker Turlag dersom de bor i 
Asker Nord (tidligere Asker kommune), og ikke reserverer seg mot medlemskap. Medlemmer av DNT 
som er bosatt utenfor Asker kommune og medlemmer av DNT Drammen og Omegn som er bosatt i 
tidligere R0yken og Hurum kommuner, kan bli medlemmer i DNT Asker Turlag om de melder fra om 
dette. 

DNT Asker Turlag ledes av et styre med leder og inntil syv styremedlemmer. Styret b0r vaere 
sammensatt av minst en representant fra hver av de geografiske omradene Hurum, R0yken og Asker 
Nord. Styret kan i tillegg utpeke ett varamedlem for ett ar om gangen. Styrem0tet sammenkalles av 
styrets leder. Styret er beslutningsdyktig nar minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle av 
stemmelikhet gj0r lederens stemme utslaget. 

§ 4 Valg aV styret 

Leder og styremedlemmer velges for 2 ar av gangen, slik at det alltid er ett eller flere 
styremedlemmer pa valg. Antallet styremedlemmer pa valg skal vaere sa naer halvparten som mulig. 
Fordelingen mellom kvinner og menn b0r vaere sa naer halvparten som mulig. Hvis et styremedlem 
trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstar av 
vedkommendes valgperiode. 

§ 5 Styrets oppgave 

Styrets oppgave er a lede DNT Asker Turlag i samsvar med vedtektene. Styret er forpliktet av de 
retningslinjer og andre vedtak styret i DNT Oslo og Omegn har fattet. DNT Asker Turlag kan ikke stifte 

§ 1 Formal 

§ 3 Styret 
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gjeld utover hva som f0lger av en naturlig drift innenfor disse rammer, eller pata seg andre 
langvarige forpliktelser av betydning uten godkjenning fra DNT Oslo og Omegns styre. 

DNT Asker Turlag skal ha en valgkomite pa 3 medlemmer, som velges av arsmotet for 2 ar, slik at 
minst ett medlem er pa valg hvert ar. Valgkomiteen velger selv sin leder. To medlemmer til 
valgkomiteen foreslas av valgkomiteen, ett medlem foreslas av styret. Forslag pa leder, medlem av 
styret og medlem av valgkomiteen, kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av turlaget. 

§ 7 Arsm0tet 

Arsm0tet skal holdes innen utgangen av mars. Arsm0tet skal kunngj0res i lokal avis og pa internett 
minst 6 uker f0r arsm0tet. Saker som skal tas opp pa arsm0tet, ma vaere styret i hende minst en 
maned f0r arsm0tet. Styret i Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett pa arsm0tet. 

Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om m0tet, og skal vaere 
tilgjengelig pa internett senest to uker f0r arsm0tet. 

Veiledende saksliste vil veere: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av m0teleder, referent og tellekorps 
3. Arsmelding 
4. Regnskap 
5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene 
6. Eventuelt andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret 
7. Valg av leder og styremedlemmer 
8. Valg av valgkomite 

Saker som ikke er f0rt opp pa sakslisten, kan ikke realitetsbehandles pa arsm0tet. Vedtak blir gjort 
med vanlig flertall. 

Stemmerett har medlemmer over 15 ar nar de har vaert innmeldt fire uker f0r arsm0tet blir holdt og 
har betalt sin arskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

§ 8 Ekstraordinaert arsm0te 

Ekstraordinaert arsm0te kan innkalles av styret nar minst 100 av medlemmene i DNT Asker Turlag 
krever det, eller det kreves av styret i DNT Oslo og Omegn. Filers f0lger ekstraordinaert arsm0te de 
samme regler som arsm0tet. 

§ 9 Vedtektsendringer 

Endring av vedtektene skjer etter vedtak pa arsm0tet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de 
stemmeberettigede pa arsm0tet. Alle vedtektsendringer ma godkjennes av styret i DNT Oslo og 

§ 6 Valg 

Omegn. 
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§ 10 Oppl0sning 

DNT Asker Turlag kan oppl0ses pa arsm0tet med minst % flertall. Styret i DNT Oslo og Omegn kan 
overpr0ve arsm0tets vedtak i en oppl0sningssak. Styret i Turlaget skal i dette tilfellet varsles om 
behandlingen i DNT Oslo og Omegns styre senest fire uker f0r styrem0tet og gis aniedning til a legge 
fram sine synspunkter skriftlig senest en uke f0r m0tet. Ved oppl0sning tilfailer alle midier DNT Oslo 
og Omegn. 


