
VEDTEKTER FOR DNT OSLO OG OMEGN 
Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20.06.02 

§1 Formål 

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn  (DNT 

Oslo og Omegn)  skal arbeide for et enkelt, aktivt, 

allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av  

friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

 

§ 2 Foreningens virke 

Etter formålet skal foreningen arbeide i fjellet og 

nærområdene i og rundt Oslo og Akershus bl.a. med  

å: 

-arbeide for å sikre friluftsområder og 

 trygge friluftslivets rammevilkår 

-bygge og drive turisthytter 

-opparbeide og merke ruter for fotturer og 

 skiturer 

-utarbeide rutebeskrivelser og drive 

 veiledning 

-arrangere møter, turer og kurs 

 

§ 3 Den Norske Turistforening 

DNT Oslo og Omegn er medlem av Den 

Norske Turistforening, som er forbundet 

for turistforeninger og turlag i Norge. 

Styret oppnevner foreningens 

representanter til Den Norske Turist- 

forenings landsmøte. 

 

§ 4 Medlemmer 

Medlemmer av foreningen er alle som etter 

gjeldende bestemmelser har betalt kontingent, inntil 

utmelding skjer eller medlemmet blir strøket som 

følge av manglende kontingentinnbetaling. 

Kontingenten fastsettes av styret.  

 

§ 5 Medlemmenes rettigheter 

Medlemmene har rett til å benytte foreningenes 

hytter og øvrige tilbud og likeledes samarbeidende 

foreningers hytter og tilbud etter gjeldende 

bestemmelser. 

 

§ 6 Administrasjon 

Administrasjonen ledes av en daglig leder.  Den 

daglige leder har møte-, forslags- og talerett på 

styremøter og på generalforsamlingen. 

 

 

§ 7 Hederstegn 

Personer som har gjort en særskilt innsats for 

foreningen kan av styret oppnevnes som 

æresmedlem, tildeles turistknappen i gull eller 

tildeles andre hederstegn. 

 

§ 8 Signatur 

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets 

leder og daglig leder i fellesskap eller en av disse 

sammen med ett av styrets øvrige medlemmer. 

 

§ 9 Generalforsamling 

Foreningen holder hvert år generalforsamling til 

behandling av: 

a)  Årsberetning  

b)  Årsregnskap  

c)  Valg på leder og styremedlemmer, 

     medlemmer av rådet og rådets 

     ordfører 

d)  Valg av medlemmer til valgkomiteen 

e)  Valg av revisor og fastsettelse av 

     revisors honorar 

f)  Forslag som styret legger frem eller 

     som i henhold til § 14 er krevet lagt 

     frem av et medlem av foreningen 

 

Generalforsamlingen holdes innen april måneds 

utgang, og innkalles med minst 4 ukers varsel i 2 

alminnelig leste dagsaviser.  Innkallingen skal 

innrykkes minst 2 ganger.  I innkallingen skal kort 

nevnes de saker og forslag som skal behandles med 

opplysning om at dokumentene ligger til ettersyn på 

foreningens kontor. 

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling holdes etter  

beslutning av styret, rådet eller etter skriftlig 

begjæring av minst 50 medlemmer.  For innkalling, 

varsel, avstemninger og stemmerett gjelder det 

samme som for den ordinære generalforsamling. 

 

§ 11 Stemmerett på generalforsamlingen 

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har 

vært innmeldt 4 uker før generalforsamlingen blir  

holdt og har betalt sin årskontingent. 

 

Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

 

§ 12 Styret 

Virksomheten i DNT Oslo og Omegn ledes av et 

styre med leder og 10 styre- medlemmer. 

Foreningens sete er i Oslo. 

Styremøte sammenkalles av styrets leder. 

Styret velger en nestleder for ett år av gangen. 

Styret forvalter de eiendommer, midler og fonds 

som tilhører foreningen, og treffer de avgjørelser 

som ved disse vedtekter ikke er tillagt andre 

organer. Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet 

til daglig leder.  Styret utpeker også representanter 

til landsmøtet, kfr § 3. 

  

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer 

er til stede, og minst 4 av disse er enige i 

beslutningen.  I tilfelle av stemmelikhet gjør 

lederens stemme utslaget. 

 

Styret bestemmer hvilke utvalg og grupper 

foreningen skal ha. 

 

§ 13 Valg av styret 

Om valg til styret gjelder følgende regler: 

 



 

a)  Lederen og medlemmer av styret velges 

     alle for 3 år ad gangen, dog således at 

     ungdomsgruppas medlem og de ansattes 

     medlem velges for 1 år. 

 

b)  Lederen og 8 av styrets øvrige 

     medlemmer velges av generalfor- 

     samlingen, etter forberedelse av 

     valgkomiteen, jfr. § 17. 

 

c)  For å ansees valgt som leder eller 

     styremedlem  i henhold til b) må 

     vedkommende oppnå over halvparten 

     av de avgitte stemmer på generalfor- 

     samlingen.  Er så ikke tilfelle ved første 

     avstemning, foretas omvalg. Ved  

     omvalget deltar maksimalt det dobbelte 

     antall av de kandidater som skal velges 

     idet de kandidater som fikk færrest 

     stemmer, ikke deltar. Lederen velges 

     ved særskilt valg. 

 

d)  Ett av styrets medlemmer med  vara- 

     medlem velges av og blant styre- 

     medlemmene i foreningens ungdoms- 

     gruppe.  

 

e)  Ett av styremedlemmene med 

     varamedlem velges av og blant de 

     ansatte ved foreningens kontor. 

    Nærmere regler om framgangsmåten ved 

    valget fastsettes av styret i samråd med 

    de ansatte. 

 

f)  Av styrets medlemmer - unntatt lederen, 

     medlemmet fra foreningens ungdoms- 

     gruppe og de ansattes medlem - uttrer  

     hvert år inntil 3, slik at 2 av de general- 

     forsamlingsvalgte medlemmer er på 

     valg hvert 3. år, og 3 av de generalfor- 

     samlingsvalgte medlemmer hvert av de 

     mellomliggende år. 

 

     Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, 

     velges en ny representant i dennes sted 

     bare for den tid som gjenstår av 

     vedkommendes valgperiode. 

 

§ 14 Medlemmenes forslagsrett 

Ethvert medlem kan innsende forslag om 

foreningens anliggender til styret, som tar det under 

behandling.  Hvis medlemmet ønsker det, og 

forslaget er innkommet til styret innen 15. februar, 

skal styret forelegge det for kommende 

generalforsamling med sin uttalelse.  

 

§ 15 Rådet 

Styret bistås av et råd bestående av 16 personlige 

medlemmer.  Rådsrepresentantene velges av 

generalforsamlingen for 4 år ad gangen og uttrer 

etter tur med 4 representanter hvert år.  Hvis et 

rådsmedlem trer ut utenfor tur, velges en ny 

representant i dennes sted bare for den tid som 

gjenstår av vedkommendes valgperiode. 

 

Rådets ordfører velges av generalforsamlingen blant 

rådsrepresentantene for 1 år ad gangen.  Rådet 

velger hvert år selv en varaordfører. 

 

Ved valg til rådet gjelder forøvrig det samme som 

fastsatt for valg til styret i  

§ 13, pkt. c). 

 

Fungerende ordfører sammenkaller rådet til møte 

minst 2 ganger i året, hvorav ett møte senest 4 uker 

før den ordinære generalforsamling, og ellers når 

han eller hun finner det nødvendig, når fem 

rådsmedlemmer krever det eller når styret ber om 

det.  På rådsmøtene skal styrelederen eller eventuelt 

fungerende styreleder være til stede og de øvrige 

styremedlemmer gis anledning til å delta - alle uten 

stemmerett.  I tilfelle stemmelikhet på rådsmøtene 

er ordførerens stemme utslagsgivende. 

 

§ 16 Rådets oppgave 

Rådets oppgave er å: 

a)  Føre tilsyn med at foreningens 

    virksomhet skjer i samsvar  med 

    vedtektene, særlig § 1 og § 2. 

b)  Uttale seg om alle større byggesaker og 

     godkjenne kjøp og salg av hytter. 

c)  Avgi uttalelse om andre saker når styret 

     ber om det. 

d)  Ta opp med styret saker det selv mener 

     er av interesse. 

 

§ 17 Valgkomite 

Valgene i henhold til §§ 13 og 15 forberedes av en 

valgkomite som skal bestå av 3 medlemmer, hvorav 

2 medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 

år, slik at 1 medlem trer ut hvert år.  1 medlem 

utpekes av styret, for 1 år ad gangen. 

 

Forslag om leder og medlem av styret og rådet kan 

fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av 

foreningen. 

 

 

Forslag i henhold til annet ledd må være innlevert 

skriftlig til foreningens kontor innen 15. februar for 

å kunne behandles på generalforsamlingen samme 

år. 

 

Valgkomiteen behandler de innkomne forslag og 

skal avgi sin innstilling om valgene senest 6 uker 

før generalforsamlingen. 

 

 



 

§ 18 Vedtektsendringer 

Endring av vedtektene skjer etter vedtak på  

generalforsamlingen.  Til gyldig vedtak kreves 2/3 

flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede 

medlemmer For endring av §§ 1, 18 og 20 kreves 

3/4 flertall og vedtaket må ordrett gjentas med 

samme flertall på en etterfølgende ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

§ 19 Utmeldelse 

Medlemmer må ha meldt seg ut av foreningen 

senest innen 1. november for at utmeldelsen skal 

gjelde for det derpå følgende år.  Årsbetalende 

medlemmer som ikke har betalt sin kontingent i 

løpet av det etterfølgende år, blir automatisk strøket. 

 

§ 20 Oppløsning 

Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas på 

2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med 3/4 

flertall av de tilstedværende stemmeberettigede 

medlemmer.  Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går 

foreningens midler og eiendommer over til Den 

Norske Turistforening. 

DNT er forpliktet til å avgi midlene videre til en 

eventuell ny forening hvis formål er i pakt med den 

gamle forening. 

 

 

 

 

 


