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Vedtekter for DNT Valdres 
 

§ 1 Formål og virke 

DNT Valdres skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og 

naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag i alle 

valdreskommunene. 

 

Dette innebærer bl. a: 

 Arrangere turer og møter. 

 Være aktivt engasjert i spørsmål som vedrører friluftsliv og naturopplevelser. 

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

DNT Valdres er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er overordnet. 

 

§ 3 Medlemmer 

Medlemmer er i utgangspunktet de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i følgende 

kommuner: 

Etnedal, Sør-Aurdal (unntatt postnummer 3528 Hedalen), Nord-Aurdal, Vang, Vestre Slidre 

og Øystre Slidre. 

DNT-medlemmer kan imidlertid selv gjøre et aktivt valg om å bli medlem av en annen 

lokalforening enn den de hører til ut fra bostedsadresse. 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet 

For å ha stemmerett på lagets møter må man være medlem av foreningen og ikke skylde 

kontingent. 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til 

ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

 

§ 5 Medlemskontingent 

DNT sentralt står for fastsetting og innkreving av medlemskontingenten og foreningen følger 

standard medlemskontingent for DNT. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 

rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og 

regnskap. 

 

§ 7 Signatur 

Foreningen forpliktes ved underskrift av leder. 

I saker som kan være av prinsipiell eller vesentlig økonomisk betydning skal det foreligge 

grunnlag (hjemmel) i et eget styrevedtak. I saker som ikke er av prinsipiell betydning og som 

har liten økonomisk betydning kan leder i samråd med nestleder gi nødvendige fullmakter til 

andre styremedlemmer. Slike fullmakter skal refereres i styremøte. 

 

§ 8 Årsmøtet 

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i lokalpressen og på 

foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende 
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senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 

1 uke før årsmøtet og legges ut på foreningens hjemmeside. 

 

Årsmøtet skal: 

 Godkjenne innkalling og saksliste. 

 Velge møteleder. 

 Velge referent. 

 Velge to til å underskrive protokollen. 

 Behandle foreningens årsberetninger. 

 Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 

 Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett. 

 Behandle innkomne forslag med styrets innstilling. 

 Eventuelt ta opp lokallag og andre undergrupper etter styrets forslag. 

 

Velge: 

 Leder for ett år. 

 Nestleder og minst tre øvrige styremedlemmer som hovedregel for to år. Når det 

foreligger spesielle omstendigheter, kan styret i samråd med valgkomiteen foreslå for 

årsmøtet at den kommende funksjonsperiode for ett eller flere av disse vervene settes 

til ett eller tre år. 

 To varamedlemmer for to år. 

 Revisor for to år. 

 Valgkomité med leder for et år og to medlemmer for to år. 

 Styret foreslår kandidater til valgkomite. 

 

Innen 8 uker før årsmøtet gir styret valgkomiteen en orientering som angir hvilke verv som er 

på valg og hvilke funksjoner styret mener skal fylles. 

 

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). 

Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. 

Ved valgene bør det velges kandidater fra begge kjønn. Det er ønskelig med en viss 

geografisk spredning så langt dette er praktisk hensiktsmessig. 

 

§ 9 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære 

årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta 

avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 10 Styrets oppgaver 

Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. 

Foreningens leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og forhandlinger. 

 

Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst 3 av 

styremedlemmene forlanger det. Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet har fungerende styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 

4 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer innkalles normalt bare ved 

forfall. Styremedlemmer som ikke kan møte, innkaller selv vara. 
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Utenom styremøtene kan styret fatte vedtak ved en prosess som er dokumenterbar i ettertid 

(f.eks. pr. e-post). Slike vedtak krever tilslutning fra et flertall av de valgte styremedlemmene 

og skal inntas i referatet fra det etterfølgende styremøte. 

 

Styret kan ved behov opprette komiteer og undergruppe, og delegere arbeidsoppgaver til 

disse. Styret bør søke å ha god kontakt med turmiljøet i alle valdreskommunene, eventuelt 

gjennom faste kontaktpersoner. 

 

Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter - og skal i samråd med 

styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvar for foreningens arkiv. Kassereren 

fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på en forsvarlig 

måte. Styret kan vedta å sette bort hele eller deler av regnskapsførselen dersom det anser det 

for hensiktsmessig. 

 

§ 11 Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

§ 12 Oppløsning av laget 

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal 

skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening. 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 

bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). 


