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Årsmøte 2020 

Kongsberg og Omegns Turistforening 

Sølvsalen Krona, 

torsdag 5. mars kl 19.00 
 

 

 

Dagsorden:  

1. åpning av møtet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av dirigent 
4. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen 
5. Årsmelding 
6. Innkommende forslag 
7. Vedtektsendringer 
8. Regnskap  
9. Budsjett  
10. Valg 
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Sak til årsmøtet 2020 fra Hovedstyret 

 

Forslag til vedtektsendring.  

Forslag 1: 
 
Punkt 5. Ordinært årsmøte 
Årsmøte holdes hvert år innen februar måneds utgang. Tidspunktet for årsmøtet kunngjøres med tre 
ukers varsel digitalt og i distriktets aviser. 

Forslag til ny tekst:  

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Tidspunktet for årsmøtet kunngjøres med 
tre ukers varsel i digitalt og i distriktets aviser.  

 

Forslag 2:  

Punkt 3. Foreningen ledes av et styre med sete i Kongsberg. Styret består av leder og nestleder og 5 
styremedlemmer. Det velges 1 vararepresentant til styret. Varamedlemmet har møterett til styrets 
møter. Styret er beslutningsdyktige når leder og 3 styremedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet 
gjør leders stemme utslaget. Foreningen forplikter ved leders underskrift eller den han delegerer til.  

 

Forslag til tillegg i teksten. 

Foreningen ledes av et styre med sete i Kongsberg. Styret består av leder og nestleder og 5 
styremedlemmer. Det velges 1 vararepresentant til styret. Varamedlemmet har møterett til styrets 
møter DNT Ung gis mulighet til å stille med et medlem til hovedstyret. DNT ung sin representant har 
møte og stemmerett på lik linje med de 5 styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktige når leder 
og 3 styremedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Foreningen 
forplikter ved leders underskrift eller den han delegerer til.  

 

Punkt 5 får en ekstra setning under  

5c ) valg på leder og nestleder for to år, og styremedlemmer inkludert DNT Ungs representant, for to 
år.  
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