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VEDTEKTER FOR DNT ung 

 
Reviderte vedtekter vedtatt av DNT ungs landsmøtet på Studenterhytta 

i Nordmarka 21. mars 2009 og DNTs landsstyre 20. april 2009.  

 

 

 

§ 1 Formål 

Med utgangspunkt i DNTs formål skal DNT ung arbeide for å fremme et allsidig og 

aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger. 

 

 

§ 2 Medlemmer 
DNT ung består av alle medlemmer i DNT eller DNTs medlemsforeninger mellom 13 og 

26 år. For tillitsvalgte i DNT ung gjelder ingen begrensning i alder. 

 

 

§ 3 Landsstyre 

DNT ungs landsstyre representerer alle deler av medlemsmassen, både de som er aktive i 

ungdomsgrupper og andre ungdomsmedlemmer i DNTs medlemsforeninger. DNT ungs 

landsstyre består av seks medlemmer fra ulike deler av landet. Landsstyret fatter sine 

avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har landsstyrets leder dobbeltstemme. 

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. 

 

 

§ 4 Valg av landsstyre 

Om valg til landsstyret gjelder følgende regler: 

a) Lederen og landsmøtevalgte landsstyremedlemmer velges for to år ved simpelt flertall. 

b) Lederen og fem av landsstyrets øvrige medlemmer velges av DNT ungs landsmøte. 

c) Dersom et medlem fratrer landsstyret før funksjonstiden er ute, kan landsstyret utpeke 

et nytt medlem som fungerer fram til første landsmøte. 

 

 

§ 5 Landsstyrets arbeid 

DNT ungs landsstyret skal: 

 Være pådrivere, rådgivere og høringspart ovenfor DNT og medlemsforeningenes 

arbeid. 

o gi høringsuttalelser til aktuelle saker i DNT, dette omfatter arbeid i forkant 

av for eksempel DNTs strategier, årsplaner, budsjett, andre aktuelle saker 

til DNTs landsstyre, DNTs landsmøte og lignende.  

o bistå administrasjonen i arbeidet med å være pådrivere og stimulere 

medlemsforeninger uten ungdomstilbud til å få i gang dette ved deltakelse 

på arrangementer, oppstartmøter og lignende 
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 Fremme ungdomsmedlemmenes interesser i DNT. 

o representere DNTs medlemmer mellom 13-26 år i DNTs landsstyre og på 

DNTs landsmøte. 

o gi råd og komme med ideer til hele DNTs administrasjon i alle saker som 

gjelder DNTs ungdomstilbud. 

o komme med forslag til ungdomsrepresentanter i aktuelle komiteer og 

utvalg i DNT sentralt. 

 

 Representere DNTs ungdomstilbud utad og delta i samfunnsdebatten: 

o i media 

o overfor politiske aktører 

o LNU 

o andre organisasjoner 

 

 DNT ungs leder skal: 

o representere DNTs ungdomsmedlemmer i DNTs landsstyre og på DNTs 

landsmøte. 

o innkalle i samarbeid med administrasjonen til DNT ung landsstyrets møter 

og lede disse møtene. 

o innkalle til DNT ungs landsmøte i samarbeid med administrasjonen 

o representere DNTs ungdomstilbud intern i DNT og eksternt ovenfor 

media, det politiske miljø, LNU og lignende. 

 

Avgjørelsen om det er DNTs ledelse, administrasjon, DNT ungs landsstyre eller 

medlemsforeningene som skal uttale seg, avklares fra sak til sak. Administrasjonens 

ledelse koordinerer dette arbeidet. 

 

DNTs administrasjon er sekretær for DNT ungs landsstyre. 

 

 

§ 6 DNT ungs landsmøte 

DNT ungs landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling med 

saksliste og innstilling fra valgkomiteen sendes til DNTs landsstyre og DNTs 

medlemsforeninger med minst to ukers varsel. Medlemsforeningene må informere sine 

ungdomsgrupper, alle som arbeider med ungdomsrelaterte saker og andre aktuelle om 

DNT ungs landsmøte. 

 

Landsmøtet skal: 

a) behandle forslag til årsberetning for DNTs ungdomstilbud 

b) behandle regnskap for DNTs ungdomstilbud 

c) velge leder for DNT ung 

d) velge øvrige landsstyremedlemmer i DNT ungs landsstyre 

e) velge medlemmer til DNT ungs valgkomité 

f) behandle forslag som minst to måneder før landsmøtet er fremmet av DNTs landsstyre, 

DNT ungs landsstyre eller en medlemsforening i DNT. 
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§ 7 Ekstraordinert landsmøte. 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med fire ukers varsel når DNT ungs landsstyre, 

DNT eller medlemsforeninger som representerer minst 20 stemmer i henhold til 

stemmerettsreglene i §8 krever det. Landsmøtet kan kun behandle saker som står nevnt i 

innkallingen. 

 

 

§ 8 Møte og stemmerett på landsmøtet. 

Alle medlemsforeninger i DNT kan møte på landsmøtet. Medlemsforeningene møter med 

representanter valgt av foreningens styre. DNT ungs landsstyre avgjør hvor mange 

representanter de enkelte foreningene kan møte med. DNTs administrasjon har møterett 

på landsmøtet. 

 

Hver medlemsforening i DNT har stemmerett med én stemme for hver påbegynt 500 

medlem mellom 13 og 26 år til 5000 medlemmer, og deretter 1 stemme for hver påbegynt 

1000 medlemmer. 

 

I medlemstallet inngår samtlige medlemskategorier, hoved-, husstands-, ungdoms-, 

honnør og livsvarige medlemmer. Til grunn for stemmerettsberegningen legges 

dokumentert medlemstall pr. 31/12 året før landsmøtet. 

 

Alle medlemsforeninger kan møte på landsmøtet. En forening kan møte med skriftlig 

fullmakt fra inntil 2 andre foreninger. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hver 

enkelt medlemsforening. 

 

 

§ 9 Valgkomite 

Valgene i henhold til § 6 c og d forberedes av en valgkomité som skal bestå av tre 

medlemmer. Medlemmene i valgkomiteen velges på DNT ungs landsmøte. Funksjonstid 

er to år. Valgkomiteen skal til enhver tid følge de gjeldende retningslinjer. DNTs 

administrasjon har jevnlig kontakt med valgkomiteen.  

 

Et hvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag til 

valgkomiteen på valg av medlemmer til DNT ungs landsstyre. Forslag til leder kan 

fremmes til valgkomiteen av medlemsforeningene. 

 

Forslag på landsstyremedlemmer og leder må være innlevert skriftlig til valgkomiteen 

innen seks uker før DNT ungs landsmøte for å kunne behandles på landsmøtet samme år. 

 

Landsmøtet fastsetter etter forslag fra DNT ungs landsstyre retningslinjer for 

valgkomiteens arbeid. 

 

 

§ 10 Økonomi 

Budsjettet for DNTs sentrale ungdomstilbud fastsettes av DNTs landsstyre etter innspill 
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fra DNT ungs landsstyre. 

 

Regnskapet blir gjennomgått på DNT ungs landsmøte og godkjent av DNTs landsmøte. 

 

§ 11 Endring av vedtekter 

Endring av vedtektene for DNT ung vedtas av DNTs landsstyre. Forslag til 

vedtektsendringer skal forelegges DNT ungs landsmøte, og være innsendt DNT minst tre 

måneder før DNT ungs landsmøte. Forslag til vedtektsendringer sendes sammen med 

innkallingen til landsmøtet. 

 

 

§ 12 Oppløsning 

DNT ung kan bare oppløses dersom det vedtas på DNTs ordinære landsmøte med minst 

3/4 flertall. Saken skal forelegges DNT ungs landsmøte før den blir behandlet på DNTs 

landsmøte. Forslag til oppløsning må være sendt alle DNTs medlemsforeninger minst tre 

måneder før landsmøtet i DNT ung. 

 

Ved oppløsning av DNT ung tilfaller alle midlene Den Norske Turistforening ved 

landsforeningen. 

 


