
Innmelding av sak til Årsmøtet i Aust-Agder Turistforening mars 2011. 

 

 

Forslag om å avvikle Rådet, og utvide styret med to medlemmer. Antall varamedlemmer reduseres 

til 3 personer. 

 

Ordningen med et Råd som står organisasjonsmessig mellom styret og Generalforsamlingen hører 

fordums tider til.  Andre foreninger har allerede kuttet dette ut. 

 

For å skape en drift i AAT som er dynamisk og fremtidsrettet, bør vi heller utvide styret litt. 

 

Med 7 medlemmer i styret, vil det være flere personer å spille på for å få gjennomført pågående 

saker. Styret skal kunne fatte beslutninger ved simpelt flertall med 5 eller fler medlemmer fysisk 

eller elektronisk tilstede.  

Med dagens teknologi, hvor man kan delta på et styremøte fra hvor som helst på kloden, er det 

tilstrekkelig med 3 (ikke personlige) varamedlemmer. 

 

Rådets oppgaver vil bli ivaretatt av det utvidede styret og revisor. 

 

Dette forslaget vil kreve endring av vedtektene. (Krever 2/3 flertall) 

Forslag til vedtektsendring nedenfor, der endret tekst er markert gult. 

 

 

1. 

 

 

NAVN OG FORMÅL 

Aust-Agder Turistforening (AAT), stiftet 22. april 1890, har som formål å: 

 Arbeide for utvikling og sikring av mulighetene for et enkelt og lite 

ressurskrevende friluftsliv i foreningens arbeidsområde. 

 Bygge/kjøpe og drive hytter, varde og merke turløyper, gi ut rutebeskrivelser og 

yte hjelp ved planlegging av turer. 

 Arrangere fellesturer og gjennomføre andre tiltak som gagner foreningens formål. 

AAT er tilsluttet Den Norske Turistforening  (DNT). 

 

4 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  

Det ordinære årsmøtet holdes innen utgangen av mars.  Årsmøtet kunngjøres i lokal 

presse og på foreningens internettside  i  løpet av januar. Det opplyses om fristen, 15. 

februar, for innsending av saker som ønskes behandlet av årsmøtet. 

Ny utlysing gjøres ca 3 uker før møtet. Av denne skal fremgå saker som skal 

behandles under møtet.  

Det ordinære årsmøtet skal: 

 Velge møteleder 

 Godkjenne innkallingen 

 Velge referent som sammen med møteleder undertegner referatet 

 Godkjenne styrets årsmelding 

 Godkjenne revidert regnskap 

 Godkjenne budsjett 

 Behandle innkomne saker  

 Velge: styreleder (velges hvert år) 



       tre styremedlemmer (velges for to år) 

       ett til to varamedlemmer (velges for to år) 

       valgkomiteens leder og to medlemmer (velges hvert år) 

       revisor (velges hvert år) 

 

Fremlagte forslag avgjøres ved simpelt flertall av medlemmer som har betalt 

medlemskontingent, med unntak av de saker som fremgår av punkt 7 og 8. Ved 

stemmelikhet anses forslaget som falt. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene.  

Valg avgjøres ved håndsopprekking, eller skriftlig hvis mer enn to medlemmer krever 

det. Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas loddtrekning. 

 

5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte holdes når Styret bestemmer det, eller at minst 50 

medlemmer av foreningen krever det. Ved fremsetting av et slikt krav skal det 

redegjøres for de saker som ønskes behandlet. 

Styret skal da senest innen 4 uker kunngjøre i lokal presse og på foreningens 

internettside det ekstraordinære årsmøte. Tidsrommet mellom utlysing og møte skal 

være minst 3 uker.  

Bare saker som er angitt i kravet om ekstraordinært årsmøte skal behandles. For 

øvrig gjennomføres møtet i følge vedtektenes punkt 4 så langt dette er praktisk. 

 

6. STYRET 

Styret leder foreningen mellom årsmøtene. Det består av styreleder og seks 

styremedlemmer. Styret velger nestleder blant styremedlemmene og fordeler 

funksjonene mellom seg.  De lager også innkallingsrekkefølge på varamedlemmer. 

Styreleder innkaller til møte med minst en ukes varsel. 

Styret er beslutningsdyktig ved fem eller flere medlemmer representert. Vedtak 

krever suverent flertall. 

Det føres referat fra Styrets møter.  

Styret tilsetter lønnet personale og fastsetter lønnsvilkår, arbeidstid, arbeidsvilkår og 

arbeidsoppgaver.  

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem, som også 

skal undertegne pantsettelser.  

Styret oppnevner tilsynsfolk og medlemmer av komiteer og utvalg og fastsetter 

eventuelle godtgjørelser.  

 

7 ENDRING AV VEDTEKTENE 

Forslag til endring av vedtektene kan bare vedtas av ordinært årsmøte og krever 2/3 

flertall av de møtende. Forslag til endring av vedtektene må fremmes slik som angitt 

i punkt 4. 

 

8 OPPLØSNING AV FORENINGEN 



For oppløsning av foreningen kreves vedtak om dette på to ordinære årsmøter med 

ett års mellomrom, og 2/3 flertall av de møtende.  

Når foreningen på denne måten besluttes oppløst, velges et avviklingsstyre på fem 

medlemmer til å forestå avviklingen. To av medlemmene av styret velges blant 

Rådets medlemmer. 

Avviklingsstyrets forretningsorden følger av foreningens vedtekter så langt dette er 

praktisk.  

Foreningens midler og eiendommer går over til Den Norske Turistforening med den 

forutsetning at hvis det etableres en ny forening i AAT’s arbeidsområde og med 

tilsvarende mål, skal de overførte midler og eiendommer overføres til denne 

forening.   

Avviklingen utføres ellers i samarbeid med Den Norske Turistforening. 

 

 

 


