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Vedtektsendringer: Styrets endringsforslag 
DNT ung Oslos årsmøte, Fondsbu, 14. mars 2020 

 

 

 

Endringsforslag 1  

 

Eksisterende tekst:  

 

§1 - Formål  

1) DNT ung Oslo har som formål å gi ungdom mulighet til et enkelt, aktivt, sikkert, 

sosialt og miljøvennlig friluftsliv.  

2) DNT ung Oslo er partipolitisk uavhengig. 

 

Styrets forslag:  

Sammenfatte del 1) og del 2) til: 

 

 §1 - Formål 

DNT ung Oslo er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å gi 

ungdom mulighet til å utvikle et enkelt, aktivt, sikkert, sosialt og miljøvennlig 

friluftsliv. 

 

Begrunnelse: legger mindre vekt på at organisasjonen er partipolitisk uavhengig uten at man fjerner 

det helt.   

 

 

 

Endringsforslag 2 
Eksisterende tekst:  

 

§2 - DNT Oslo og Omegn  

DNT ung Oslo er en selvstendig frivillig organisasjon med eget årsmøte, styre og 

vedtekter. DNT ung Oslo er en del av DNT Oslo og Omegn. Forholdet mellom 

organisasjonene reguleres i egen avtale.  

 

§3 - DNT ung  



1) DNT ung Oslo skal tilstrebe samarbeid med andre DNT ung-grupper, som er 

stiftet innenfor rammen av DNT ungs vedtekter.  

2) Samarbeid kan foregå ved felles arrangementer, både gjennom DNT ung og 

direkte mellom DNT ung-gruppene.  

3) Styret i DNT ung Oslo peker ut sine representanter til DNT ungs landsmøte. 

 

Styrets forslag: 

 

Sammenfatte paragraf 2 og 3 til én paragraf lydende:  

§2 – Forholdet til andre DNT-ledd 

1) DNT ung Oslo er en selvstendig frivillig organisasjon med eget årsmøte, styre og 

vedtekter. DNT ung Oslo er en del av DNT Oslo og Omegn, en av 57 

medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. Forholdet mellom organisasjonene 

reguleres i egen avtale.  

2) DNT ung Oslo skal tilstrebe samarbeid med andre DNT ung-grupper som er stiftet 

innenfor rammen av DNT ungs vedtekter. Samarbeid kan foregå ved felles 

arrangementer, både gjennom DNT ung og direkte mellom DNT ung-gruppene. 

Styret i DNT ung Oslo peker ut sine representanter til DNT ungs landsmøte. 

Begrunnelse: Det kan argumenteres for at forholdet til andre organisasjonsledd passer sammen i én 

paragraf.  

 

 

 


