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DNT Sør’s vedtekter
fra 19. mars 2014

§1 – Formål
DNT Sør skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

§ 2 Foreningens virke
For å fremme formålet skal foreningen bl.a. arbeide med å:
- legge forholdene til rette for opphold og overnatting ved å bygge og drive turisthytter.
- lette og trygge fremkommeligheten ved å merke og rydde stier og løyper.
- øke interessen for friluftsliv ved å utgi informasjonsmateriell som årbøker, tur- og
løypebeskrivelser og andre skrifter, arrangere turer og møter og drive medlemsverving.

§ 3 Medlemmer
Foreningen har årsbetalende medlemmer, livsvarige medlemmer og æresmedlemmer.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som har gjort foreningen særlige tjenester, kan utnevnes til æresmedlemmer
eller oppnevnes til livsvarige medlemmer av årsmøtet etter innstilling fra styret. Med dette
følger fri kontingent.
Styret kan ekskludere medlemmer som har skadet foreningens arbeid og anseelse. Den
ekskluderte kan innanke saken for årsmøtet.

§4 – Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år ad gangen, fortrinnsvis slik at
halvdelen av medlemmene velges annethvert år.
Styrets leder og nestleder velges annethvert år.
Sammenhengende funksjonstid for et styremedlem må ikke overstige 8 år.
Styret er ansvarlig for den daglige drift av foreningen og utfører denne oppgaven i tett
samarbeid med daglig leder, som også er sekretær i styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes enten av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.
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§5 – Valgkomité
Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité bestående av 4 medlemmer
som velges for 2 år ad gangen, fortrinnsvis slik at halvdelen av medlemmene velges
annethvert år.
Valgkomitéen konstituerer seg selv.

§6 – Årsmøtet
Årsmøte holdes hvert år innen 1. april med minst 3 ukers varsel.
På årsmøtet behandles:
a.
b.
c.
d.

Årsberetning
Revidert regnskap
Budsjett
Forslag fra styret eller innkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer.
Forslag må komme til styret senest 14 dager før årsmøtet
e. Fastsette kontingent
f. Valg av:
- styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
- revisor
- medlemmer til valgkomitéen
Når det foreligger flere forslag skal det være skriftlig valg.
Stemmerett har medlemmer over 15 år som har vært innmeldt innen 4 uker før årsmøtet og
har betalt kontingent.
Årsmøtets avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall, unntatt i saker som kommer inn
under paragrafene 7, 8 og 9. Saksdokumenter legges fram på DNT Sør’s kontor én uke før
årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret. Det skal også innkalles til ekstraordinært årsmøte
når det foreligger krav om det fra minst 50 medlemmer av foreningen. Varsel og stemmeregler er
som ved ordinært årsmøte.

§ 8 Forandring av vedtektene
Forandring av foreningens vedtekter kan bare gjøres på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
Forslag til forandring må være innsendt til styret innen utgangen av desember måned.

§ 9 Oppløsing av foreningen
For å oppløse foreningen må det fattes vedtak om dette med ¾ flertall på to påfølgende ordinære
årsmøter.
Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, forvaltes foreningens midler av Den Norske Turistforening.
Dersom en ny turistforening ikke er stiftet innen 10 år disponerer DNT’s landsstyre midlene til
formål som er nevnt i vedtektenes § 1.
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