
PROTOKOLL LANDSMØTE DNT UNG 2017 
Deltakerliste 

Ungdomsdelegater 

Bergen og Hordaland turlag Elise Steen Strømsnes 

Bergen og Hordaland turlag Sondre Mosevoll 

Bergen og Hordaland turlag Oda Magrete Aarland 

Bergen og Hordaland turlag Eirik Tysseland 

Bergen og Hordaland turlag Henriette Kismul Mæhle 

Bergen og Hordaland turlag Hanna Eskeland 

Bergen og Hordaland turlag Jakob Stein 

Bergen og Hordaland Turlag Konstantin Plotkin 

Bergen og Hordaland turlag Petrine Solli Veierød 

Bergen og Hordaland Turlag Torjus Nøstdal 

Bergen og Hordaland turlag Victoria Eide 

Bergen og Hordaland turlag Fredrik Asche Kaada 

Brønnøysund Turlag Amalie Fjellsøy 

Brønnøysund turlag Kristine Sæthre Lind 

DNT Drammen og Omegn Håvard Lie 

DNT Drammen og Omegn Silje Maurtveten 

DNT Horten og Omegn Turistforening Robin Thuve 

DNT Indre Østfold Magnus Tøften Hoff Hoff 

DNT Nord-Østerdal Ellen Røe 

DNT Nord-Østerdal Kjellaug Margrethe Ryhaug 

DNT Odal Josephine Kjelsrud 

DNT Oslo og Omegn Charlotte X K.Kobbhaug 

DNT Oslo og Omegn Eilif Tandberg 

DNT Oslo og Omegn Erik Warmestad 

DNT Oslo og Omegn Regine Mørk 

DNT Ringerike Caroline Høy Berg 

DNT Ringerike Ive Tandberg 

DNT Ringerike Martine Høy Berg 

DNT Vansjø Martin Michalsen 

DNT Vansjø Robin Simonsen 

Hamar og Hedemarken turistforening Sigrid Melbye Sørum 

Hamar og Hedemarken turistforening Tiril Sandaker Syslak 

Haugesund Turistforening Veronica Aasbøe 

Haugesund Turistforening Kjarten 
 

Indre Nordfjord turlag Hildegunn Mykløen 

Indre Nordfjord turlag Kristine Tonning 

Indre Sunnfjord Turlag Anders Nesse 

Indre Sunnfjord Turlag Andre Bruland Gurvin 

Indre Sunnfjord Turlag Håvard Sandal Høyvik 

Kongsberg og Omegn turistforening Eskild Mæhlum 

Kongsberg og Omegn turistforening Jasmin Wilhelmsen 



Larvik og Omegns Turistforening Solveig Skjærvik 

Larvik og Omegns Turistforening Øystein Bjarne Skjærvik 

Larvik og Omegns Turistforening Johanne Bratfoss Sørensen 

Molde og Romsdals Turistforening Stine Strømskag 

Molde og Romsdals Turistforening Thea Elise Krogset 

Nord-Salten Turlag Markus Malmin 

Odal turistforening Marte Skjerven 

Sogn og Fjordane Turlag Bendik Schei 

Sogn og Fjordane Turlag Maria Kalhagen 

Troms Turlag Anna Bjørn 

Troms Turlag Maja Tjosaas 

Trondhjems Turistforening Else Malin Meidal 

Trondhjems Turistforening Andreas Lorentzen 

Trondhjems Turistforening Ingrid Mælan 

Tønsberg og Omegn Turistforening Michelle Vermelid 

Tønsberg og Omegn Turistforening Emil Tinnion-Varholm 

Tønsberg og Omegn Turistforening Lars Jensen 

Tønsberg og Omegn Turistforening Simen Laane 

Voss Utferdslag Mari Ingeborg Nesse 

Voss Utferdslag Victor Mæhl 

Ålesund og Sunnmøre Turistforening Lars Røyrhus 

Ålesund og Sunnmøre Turistforening Anna Kvalvik 

Ålesund og Sunnmøre Turistforening Rakel Kvalvik 

 

Landsstyret DNT ung Landsstyret DNT 

Kristoffer Robin Kjørum Frøydis Høyland Svisdahl 

Johanne Grue Reiten  

Ingrid Botslangen Grantzen  

Kaisa Helene Markus  

Stig Øystein Schmidt  

Vårinn Hauan Nilsen  

 

Valgkomiteen 

Håkon Daae Brensholm 

Jens Kristian Øvstebø 

 

Ansatte 

Silje Valla Ansatt i forening 

Hanne Marte Furset Ansatt i forening 

Kari Nygard Tvilde DNT sentralt 

Linn Jåthun DNT sentralt 

Endre Kleiveland DNT sentralt 

Tina Skare DNT sentralt 

Arnstein Salthammer Eide Ansatt i forening 

 



29.01 a) Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Forslag til saksliste: 

Saksnummer   Tittel  
29.01    Konstituering  
29.02    Årsrapport DNT ung 2016  
29.03    Økonomisaker  
29.04    Vedtekter  
29.05    Prioriteringer 2017  
29.06    Masseturisme i naturen  
29.07    Resolusjon DNT ung 2017  
29.08    Valg  
 

Vedtak:  Landsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til DNT ungs 29.ordinære landsmøte. 

29.01 b) Valg av møteleder 

Vedtak:  Landsmøtet velger Toril Hunnålvatn fra Voss Utferdslag til møteldeder.  

29.01 c) Godkjenne forretningsorden 

Vedtak:   Landsmøtet tar forretningsorden til etterretning. 

29.01 d) Godkjenning av fullmakter og opprop 

Forslag til vedtak:  Landsmøtet godkjenner landsmøtets delegater.  

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 

 
DNT ung Oslo skal i henhold til medlemstall for 2016 ha 18 delegater på landsmøtet.  
 

Forslag til vedtak: DNT ung Oslo har 18 delegater på landsmøtet 2017. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak:  Landsmøtet godkjenner landsmøtets delegater med endringer.  

Følgende fullmakter ble godkjent av landsmøtet: 

- DNT ung Horten   DNT ung Holmestrand 

- DNT ung Larvik  DNT ung Sandefjord 

- DNT ung Nord-Salten  DNT ung Bodø 

- DNT ung Brønnøysund  DNT ung Brurskanken og DNT ung Lofoten 

- DNT ung Troms  DNT ung Hammerfest og DNT ung Varangerhalvøya 

29.01 e) Valg av protokollfører 

Vedtak:   Landsmøtet velger Tina Marii Skare som protokollfører.  

29.01 f) Valg av protokollunderskrivere 

Vedtak:  Landsmøtet velger Josefine Kjelsrud og Amalie Fjellsøy som 

protokollunderskrivere. 



29.01 g) Valg av tellekorps 

Vedtak:  Landsmøtet velger DNT ungs landsstyre til tellekorps.  

29.02 Årsrapport DNT ung 2016 

Styret presenterte årsrapporten, og hovedpunktene for DNT ung-styrets arbeid i 2016. 

Landsmøtet tok årsrapporten til orientering.  

29.03 Økonomisaker 

Landsmøtet godkjenner budsjett for 2017 og regnskap fra 2016. 

29.04 Vedtekter 

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar den foreslåtte vedtektsendringer. Endringen trer i kraft 

etter godkjenning av DNTs landsstyre.  

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 
 
Legge til: «på landsmøtet» etter «før valgkomiteen er ferdig med fremleggelse av sin innstilling» 

Forslag til vedtak: Vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak:  Landsmøtet vedtar foreslåtte vedtektsendringer.  

Endelig vedtektsendring: 

§ 9 Valgkomité      

Et hvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag til valgkomiteen på 

valg av landsstyremedlemmer og styreleder.  

Forslag må være innlevert skriftlig til valgkomiteen innen seks uker før DNT ungs landsmøte for å 

kunne behandles på landsmøtet samme år. 

Valgkomiteen kan også innstille andre enn de som er foreslått. Kandidater kan kun benkes av en 

forening under landsmøtet. Dersom en kandidat benkes av en forening, må benkeforslaget leveres 

skriftlig til ordstyrer før valgkomiteen er ferdig med fremleggelse av sin innstilling på landsmøtet.  

Det bør tilstrebes en rimelig geografisk fordeling av landsstyremedlemmer, en rimelig fordeling 

mellom små og store medlemsforeninger og en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.  

Landsmøtet fastsetter etter forslag fra DNT ung landsstyre retningslinjer for valgkomiteens arbeid.  

  

  



 

29.05 Prioriteringer DNT ung 2017 

Forslag til vedtak:  Landsmøtet vedtar «Prioriteringer DNT ung 2017» 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 

 
Endre punkt 1.4 til:  
Styret skal jobbe med å ta vare på de tillitsvalgte i DNT ung og vil arrangere en nasjonal 
turledersamling. Styret skal i tillegg etterstrebe å arrangere en møteplass for tillitsvalgte med 
fokus på organisasjonsutvikling og frivilligsatsing innen neste sommer.  
 

Forslag til vedtak: Vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 

 
Endre punkt 1.4 til:  
«Styret skal jobbe med å ta vare på de tillitsvalgte i DNT ung og vil arrangere en nasjonal 
turledersamling. Styret skal i tillegg etterstrebe å arrangere en møteplass for tillitsvalgte med 
fokus på organisasjonsutvikling og frivilligsatsing innen neste sommer.»  
 

Forslag til vedtak: Vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Stavanger 
 
Legge til på punkt 1.5: 
«Landsstyret skal jobbe for sikre tre kurslederkurs i året, derav én forbeholdt ungdom.»  
 

Forslag til vedtak: Vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak:   Landsmøtet vedtar «Prioriteringer DNT ung 2017» med endringer.  

 

29.06 Masseturisme i naturen 

Hva mener DNT ung om masseturisme i naturen?  

- Allemannsretten skal ikke utfordres  

- Vi er skeptiske til betalingsløsninger for å drive med friluftsliv  

- Vi vil beholde naturen uten for mye tilrettelegging, bevar uberørt natur så langt det går  

- Turister trenger informasjon og riktig utstyr, og mulighet for god tilrettelegging med guider  

- Turistnæringen må ta konsekvensene av å øke tilstrømming av turister, aktører som DNT og 

Røde Kors må ha tilstrekkelig med midler for å kunne ivareta både naturens og brukernes 

interesser  

  



 

29.07 Resolusjon DNT ung 2017 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 

 
Helhetlig endringsforslag: 
 
«DNT ung går for et mindre fotavtrykk»   
  
DNT ung legger til grunn at klima- og miljøforandringer er menneskeskapte. DNT ung vil sterkt 
oppfordre til et miljøvennlig friluftsliv fordi naturen er grunnfjellet i opplevelsene DNT formidler.   
Gjennom Miljøvettregelene lansert i 2016, vil DNT ung gjøre friluftslivsutøvere til bevisste og 
ansvarlige brukere av naturen og gjennom dette til gode rollemodeller innen miljøvern og 
naturvern.    
  
DNT ung oppfordrer DNT og andre friluftslivsaktører til å arbeide for en langsiktig miljøsatsing med 
reell påvirkning på deres aktivitetsskapning, produktbruk og drift. DNT ung nasjonalt og lokalt vil 
arbeide for en holdningsendring i friluftslivet der bærekraft og miljøvett er sentralt.    
Med utgangspunkt i Miljøvettreglene vil DNT ung vil oppfordre DNT til langsiktig intern satsing på 
miljø som igjen vil bidra til at DNT blir en tydelig og miljøvennlig aktør i reiselivet.    
  

Forslag til vedtak: Vedtas ikke 

Vedtak: Vedtatt – forslaget falt 

 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 

 
Helhetlig endringsforslag: 
 
«DNT ung går for et mindre fotavtrykk»   
  
DNT ung legger til grunn at klima- og miljøforandringer er menneskeskapte. DNT ung vil sterkt 
oppfordre til et miljøvennlig friluftsliv fordi naturen er grunnfjellet i opplevelsene DNT formidler.   
Gjennom Miljøvettregelene lansert i 2016, vil DNT ung gjøre friluftslivsutøvere til bevisste og 
ansvarlige brukere av naturen og gjennom dette til gode rollemodeller innen miljøvern og 
naturvern.    
  
DNT ung oppfordrer DNT og andre friluftslivsaktører til å arbeide for en langsiktig miljøsatsing med 
reell påvirkning på deres aktivitetsskapning, produktbruk og drift. DNT ung nasjonalt og lokalt vil 
arbeide for en holdningsendring i friluftslivet der bærekraft og miljøvett er sentralt.    
Med utgangspunkt i Miljøvettreglene vil DNT ung vil oppfordre DNT til langsiktig intern satsing på 
miljø som igjen vil bidra til at DNT blir en tydelig og miljøvennlig aktør i reiselivet.    
  
DNT ung vil oppfordre alle relevante aktører innenfor friluftslivet til å sikre bevaring og vern av 
naturen fordi dette er vår arena for opplevelser. Bærekraftige, ansvarsfulle og klimavennlige 
aktører i friluftslivet er avgjørende for å sikre gode naturopplevelser både for oss selv og 
kommende generasjoner.    

 

Forslag til vedtak: Vedtas ikke 

Vedtak: Vedtatt – forslaget falt  

 



 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Stavanger 

 
Legge til: 
Sentralleddet har ansvar for arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering, og lokale foreninger skal ikke 
bli belastet for denne jobben.  
 

Forslag til vedtak: Vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Oslo 

 
Endre siste setning til: 
2017 blir startåret for DNT ungs langsiktige satsing på miljøvett.  
 

Forslag til vedtak: Vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak:   Forslag til resolusjon «DNT ung går for et mindre fotavtrykk» vedtas med 

endringer  

Endelig resolusjon DNT ung 2017: 

DNT ung går for et mindre fotavtrykk  
Et samlet landsmøte stiller seg bak kravet om et mer miljøvennlig friluftsliv. Vi som forbrukere av 

naturen må gå foran som gode eksempler, og bruke miljøvett på tur. DNT ung ønsker å bidra til at 

hele DNT blir en mer miljø- og klimavennlig organisasjon, som innen 2018 kan kalles et miljøfyrtårn.   

En nasjonal holdningsendring  

Det er stadig større forbruk av klær og utstyr i friluftslivet og vi reiser mye i jakten på de store 

naturopplevelsene. Som en av landets største aktører innen friluftsliv og bruk av norsk natur har vi et 

ansvar for at friluftslivet er bærekraftig og også kan brukes av kommende generasjoner.  Noen av de 

største utfordringene for friluftslivet er at:  

• Nordmenn er på topp i verden på pengebruk på sports- og friluftsutstyr 

• Friluftsliv er den fritidsaktiviteten som bruker mest energi nest etter feriereiser og besøk av 

slekt og venner 

• Transport står for rundt en tredjedel av det samlede energiforbruket i friluftslivet  

Dagens forbrukersamfunn er av stor belastning både for klima og natur. DNT ung vil jobbe for en 

holdningsendring i friluftsmiljøene i Norge, der bærekraft og miljøvett står i fokus. For å gjøre det 

enklere å drive med miljøvennlig friluftsliv, lanserte vi i 2016 Miljøvettreglene, sammen med Protect 

Our Winters Norge.  

Vis vei, vær et klimaforbilde  

DNT ung ønsker at hele DNT og alle våre medlemmer skal gå frem som gode rollemodeller for et godt 

miljøvett. Innen 2018 skal:   

  



DNT være en miljøfyrtårnsertifisert organisasjon.   

Dette innebærer alt fra vår sentraladministrasjon til lokalgruppenes aktiviteter. Vi skal blant annet se 

på reiserutiner, papirbruk, fotavtrykk i naturen og gjenbruk/reparasjon av utstyr.  Sentralleddet har 

ansvar for arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering, og lokale foreninger skal ikke bli belastet for denne 

jobben.  

Nasjonale byttekvelder skal utvikles videre og gjennomføres to ganger årlig.   

Vi ønsker at hver region i DNT skal stille med minimum et arrangement på hver av kveldene det blir 

gjennomført nasjonale byttekvelder.   

DNT ung skal bli enda tydeligere på miljøspørsmål.   

Som en av landets største ungdomsorganisasjoner har vi muligheten til å påvirke; vår stemme er 

viktig. Det kommende året skal DNT ung sitt hovedfokus være å minske friluftslivets fotavtrykk 

gjennom økt fokus på de riktige tingene: Intern drift skal bli grønnere, våre turledere skal gå frem 

som gode rollemodeller støttet av miljøvettreglene, medlemmer skal oppfordres til å bli gode 

miljøforbilder og vi skal alle bli bedre på å ta vare på og reparere det vi allerede eier.  

2017 blir startåret for DNT ungs langsiktige satsing på miljøvett.  

29.08 Valg  

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av leder Jens Kristian Øvstebø. Alle kandidater fikk anledning 

til å presentere seg.   

Vårinn Hauan Nilsen og Kristoffer Robin Kjørum er ikke på valg. Det skal velges ytterligere 4 

kandidater til styret.   

Innstilling fra valgkomiteen: 

Leder: 

- Johanne Grue Reiten 

Styremedlemmer: 

- Fredrik Asche Kaada (1 år) 

- Markus Sæther (2 år) 

- Oda Løge (2 år) 

Endringsforslag Forslagsstiller: DNT ung Bergen 

 
Konstantin Plotkin, DNT ung Stavanger, benkes til styret i DNT ung.  
 

 

Landsmøtet velger følgende nye kandidater til DNT ungs landsstyre 2017-2018: 

- Johanne Grue Reiten, DNT ung Oslo, leder 

- Fredrik Asche Kaada, DNT ung Bergen, styremedlem 1 år 

- Markus Sæther, DNT ung Hamarøy, styremedlem 2 år 

- Konstantin Plotkin, DNT ung Stavanger, styremedlem 2 år 

 

 



Valg til kandidater til valgkomiteen: 

DNT ungs landsstyret innstiller på Ingrid Mælan som representant til DNT ungs valgkomité.  

Landsmøtet velger Ingrid Mælan til DNT ungs valgkomité, og komiteen består nå av: 

- Jens Kristian Øvstebø, leder 

- Håkon Daae Brensholm 

- Ingrid Mælan 
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