
 
 

 

Sak 3a: Navneendring 

Forslag til vedtak: Tønsberg og Omegn Turistforening endrer navn til DNT Tønsberg og Omegn. Det 
nye navnet erstatter det gamle alle steder der det er relevant, inkludert i vedtektene. 

Saksgrunnlag: 
Et enstemmig styre foreslår å gjennomføre en navneendring fra Tønsberg og Omegn Turistforening til 

DNT Tønsberg og Omegn. Styret peker på en rekke fordeler av å knytte vårt navn enda tettere opp til 

den nasjonale merkevaren DNT er. Fordelene er knyttet til kjennskap og gjenkjennelse hos 

sponsorer, samarbeidspartnere og hos hvermannsen i gata. Mange utenfor vår indre kjerne kaller oss 

allerede DNT Tønsberg og Omegn. Vi møter på mange som ikke forstår at Turistforening er det 

samme som DNT, og enda flere misforstår og tror at kontoret vårt er turistinformasjon på brygga. 

DNT har den helt klart sterkeste merkevaren - og vi ser at flere og flere av landets DNT-foreninger 

velger å gjøre lignende endring i sine navn.  

Vi har også vært i dialog med våre naboer i nord, DNT Horten. De opplever en positiv medlemsvekst 

etter navneendringen, og opplever mange færre misforståelser og stor positivitet rundt at de er en 

del av DNT.  

 

Referat fra: STYREMØTE 08/20 – TORSDAG 5. NOVEMBER KL. 17.30 
1) Navneendring 

Det foreslås å endre navn på foreningen til DNT Tønsberg og Omegn. DNT er merkevaren vår, det 

som knytter alle DNT foreningene sammen, og som markedsføres nasjonalt og overfor 

sponsorer. Medlemmer og mulige nye medlemmer vet hva DNT står for, og ved å endre navn kan 

det gjøre oss mer synlige. Det er mange foreninger som har endret navn til DNT de siste årene: 
DNT Drammen og Omegn - DNT Engerdal og Trysil - DNT Finnskogen og Omegn - DNT Gjøvik og Omegn - DNT 

Gudbrandsdalen - DNT Oslo og Omegn - DNT Hadeland - DNT Horten - DNT Indre Østfold - DNT Lillehammer og minst 

10 flere. Forslag til vedtak Styret støtter forslaget om å endre navn fra Tønsberg og Omegn Turistforening til DNT 

Tønsberg og Omegn. Forslaget legges frem til vedtak på åsmøte i februar.  

Vedtatt enstemmig 


