Vedtekter for DNT fjellsport Aust-Agder
Vedtatt på årsmøte 14. januar 2015

Innledning
DNT fjellsport Aust-Agder (DNTfAA) er en undergruppe av Aust-Agder Turistforening (AAT).
Gruppa ledes av et styre og gruppa er en del av det totale DNT-tilbudet i distriktet.
1. Formål
DNTfAA skal tilby et allsidig friluftsliv på fjellet, i skogsområder samt i kystnære strøk. Gruppa
skal arrangere varierte turer og aktiviter og målet er at DNTfAA skal være et kompetansemiljø
innenfor fjellsport og turliv.
2. Deltakelse og medlemskap
Gruppas arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense.
Det er ikke et krav om medlemskap i DNT for å delta på aktiviteter i regi av DNTfAA. Ved
plassbegrensninger vil imidlertid medlemmer av DNT ha fortrinnsrett.
3. Årsmøte
Årsmøtet skal holdes i løpet av januar hvert år. Innkalling skjer ved elektronisk utsendelse samt
publisering på nettside, senest 20 dager før årsmøtet. Innkallingen skal kort vise dagsordenen med
valgkomiteens forslag samt innkomne forslag. Forslag om vedtektsendringer og andre forslag som
skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 10 dager før årsmøte. Dersom det kommer
inn forslag som skal behandles av årsmøte blir det sendt ut en revidert dagsorden før årsmøte.
Årsmøtets dagsorden skal inneholde:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Valg ar referent og to til å signere protokollen
4. Behandle årsmelding inkl regnskap for årets arrangementer
5. Behandle innkomne forslag
6. Valg
Ekstraordinært årsmøte skal holdes etter vedtak i styret eller flertallsvedtak på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte.
Et slikt møte skal holdes innen en måned fra vedtak blir fattet.
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4. Styret
Styret velges på årsmøtet.
Styret skal bestå av 4-6 medlemmer. Hvert medlem velges for 1 år av gangen.
Styrets leder velges på årsmøtet, men ellers fordeler styret oppgavene / vervene seg imellom.
Styret skal så langt det lar seg gjøre bestå av begge kjønn.
Dersom et styremedlem må fratre, utpeker styret et nytt styremedlem frem til neste årsmøte.
5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på årsmøte må en ha fylt 18 år og være medlem av DNT.
Alle som har stemmerett er berettiget til å:
a. Fremme forslag for årsmøtet.
b. Fremme kandidater til styret og valgkomiteen.
c. Stille til valg for styret eller valgkomiteen.
6. Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomite på 2-3 medlemmer for 1 år om gangen. Styret foreslår kandidater til
valget. Valgkomiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen foreslår kandidater til styret. Forslaget skal være styret i hende senest 30 dager før
planlagt årsmøte.
7. Arbeidsgrupper
Til å hjelpe seg med arbeidet kan styret oppnevne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er ansvarlig
ovenfor styret.
En representant fra styret bør være medlem i hver arbeidsgruppe.
8. Godtgjørelse
All aktivitet i gruppa drives som dugnadsarbeid og ingen skal ha noen form for godtgjørelse.
Imidlertid kan tillitsvalgte få dekket faktiske kostnader i forbindelse med vervet.
Gruppa har ikke egen økonomifunksjon, og evt refusjoner avtales med AAT.
9. Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte.
Endringer i vedtektene for DNTfAA skal fremlegges for styret i AAT som orienteringssak.
10. Oppløsning av gruppa
Vedtak om oppløsning kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. For å være gyldig
må vedtaket gjentas med 2/3 flertall på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst to måneder
etter det første vedtaket. Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler overføres til AAT.
Historikk
Rev. 2 – Mindre endringer i punkt 2, 5 og 6 vedtatt endret på årsmøtet 14. januar 2015.
Rev. 1a – En mindre språkvask, særlig punkt 4 og innledningen. Vedtatt endret på styremøte 5-2014.
Rev. 1 - Vedtektenes punkt 2 ble vedtatt endret på årsmøtet 13. januar 2014.
Rev. 0 - Vedtektene ble vedtatt opprettet på årsmøtet 10. januar 2013.
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