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Generalforsamling onsdag 25. april 2018 

 

Generalforsamling for DNT Oslo og Omegn finner sted onsdag 25. april kl. 

18:30 i DNT Oslo og Omegns lokaler, 3. etasje, Storgata 3 i Oslo. 

 

Program: 

• Årsberetning for 2017 

• Regnskap for 2017 

• Valg av nye medlemmer til styre, råd og valgkomite 

• Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar 

• Innkomne forslag 

                 -  Endringer av vedtektene til Markafondet 

                 -  Endring av vedtektenes §17 om Valgkomiteen 

 

Etter generalforsamlingen vil Rune Slagstad holde foredraget «Da fjellet ble dannet», om 

hans bok ved samme navn. 
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Endringer i statuttene for «Markafondet» 

Styret i Markafondet foreslår at det gjøres endringer i statuttene, slik at disse statuttene 

harmonerer med statuttene for Arentz legat og retningslinjene for DNTs fond når det gjelder 

styre og eventuelle kommende endringer i statuttene. Statuttene er altså i hovedsak foreslått 

opprettholdt, slik at de opprinnelige intensjonene med hensyn til formål, forretningsførsel, 

regnskap og utdeling opprettholdes. 

Det foreslås endringer i statuttenes punkt 3 og punkt 6. 

Vedrørende punkt 3: 

I dag er det slik at statuttene ikke åpner for en vararepresentant, slik vi har det i Arentz legat. 

Det foreslås en harmonisering hvor det i statuttene legges inn at det skal velges en 

vararepresentant. Funksjonstiden for vararepresentanten foreslås for ett år av gangen. 

Vedrørende punkt 6: 

Dagens vedtekter krever at endringene skal vedtas på generalforsamlingen. I endringsforslaget 

foreslås det at endringene kan vedtas av foreningens styre. 

Styret i Markafondet foreslår at styret fremmer saken for generalforsamlingen. 
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STATUTTER FOR DNT OSLO OG OMEGNS MARKAFOND 
(i det følgende benevnt Markafondet) 

(Vedtatt 16.01.1992, Oslo og Omegn Turistforening forandret til DNT Oslo og Omegn etter fusjonen 01.07. 2002) 

1. Formål 

Markafondets formål er å yte støtte til: 

a) Bygging, kjøp og rehabilitering av hytter og koier i Oslomarka 
b) Gjennomføring av undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne om eller forbedre natur og 

miljø i Oslomarka. 
c) Rydding, merking og skilting av stier i Oslomarka 
 

2. Grunnkapital – disposisjonsfond 

Markafondets grunnkapital utgjør ved etableringen kr 400.000,-. 

Grunnkapitalens realverdi skal søkes opprettholdt ved årlig å tilføre 50% av fondsmidlenes totale 

avkastning hvert år. Den avkastning som ikke tillegges grunnkapitalen overføres til 

disposisjonsfondet. I den utstrekning giveren ikke bestemmer annet skal 50% av eventuelle gaver til 

fondet tillegges grunnkapitalen. De resterende 50% tillegges disposisjonsfondet. 

3. Styret 

Markafondet skal ha et styre på tre personer som utpekes av styret i DNT Oslo og Omegn. 

Regulær funksjonstid skal være tre år dog således at det første styret etter navneendringen i 2002 

utpekes med henholdsvis tre, to og ett års funksjonstid. Maksimal funksjonstid skal være seks år. 

Styret skal påse at Markafondets midler forvaltes på en forsvarlig måte adskilt fra DNT Oslo og 

Omegns øvrige midler, og at de disponeres i samsvar med disse statuttene. 

4. Forretningsførsel og regnskap 

Det skal føres eget regnskap for Markafondet. Fondets regnskap revideres årlig av DNT Oslo og 

Omegns revisor. 

5. Utdeling 

Anmodning om bevilgning fra Markafondet skal fremsettes skriftlig overfor fondets styre. 

Disposisjonsfondets størrelse utgjør maksimalrammen for styrets beslutning om utdeling. Fondets 

styre skal så vidt mulig vektlegge bidragsyternes ønsker med hensyn til utdelingsformål. 

6. Endring av statuttene 

Enhver endring av disse statuttene skal vedtas på generalforsamlingen i DNT Oslo og Omegn. 
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Forslag til nye STATUTTER FOR DNT OSLO OG OMEGNS MARKAFOND (i det følgende benevnt 
Markafondet) 

 1. Formål 

Markafondets formål er å yte støtte til:  

a) Bygging, kjøp og rehabilitering av hytter og koier i Oslomarka 
b) Gjennomføring av undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne om eller forbedre natur og miljø 
i Oslomarka.  
c) Rydding, merking og skilting av stier i Oslomarka  

2. Grunnkapital – disposisjonsfond 

Markafondets grunnkapital utgjør ved etableringen kr 400.000,-.  

Grunnkapitalens realverdi skal søkes opprettholdt ved årlig å tilføre 50% av fondsmidlenes totale 
avkastning hvert år. Den avkastning som ikke tillegges grunnkapitalen overføres til 
disposisjonsfondet. I den utstrekning giveren ikke bestemmer annet skal 50% av eventuelle gaver til 
fondet tillegges grunnkapitalen. De resterende 50% tillegges disposisjonsfondet. 

 3. Styret  

Markafondet skal ha et styre på tre medlemmer med ett varamedlem som alle utpekes av styret i 
DNT Oslo og Omegn.  

Regulær funksjonstid for styremedlemmer skal være tre år og for varamedlemmet ett år.  

Styret skal påse at Markafondets midler forvaltes på en forsvarlig måte adskilt fra DNT Oslo og 
Omegns øvrige midler, og at de disponeres i samsvar med disse statuttene. 

 4. Forretningsførsel og regnskap 

Det skal føres eget regnskap for Markafondet. Fondets regnskap revideres årlig av DNT Oslo og 
Omegns revisor.  

5. Utdeling 

Anmodning om bevilgning fra Markafondet skal fremsettes skriftlig overfor fondets styre. 
Disposisjonsfondets størrelse utgjør maksimalrammen for styrets beslutning om utdeling. Fondets 
styre skal så vidt mulig vektlegge bidragsyternes ønsker med hensyn til utdelingsformål.  

6. Endring av statuttene  

Enhver endring av disse statuttene skal vedtas av styret i DNT Oslo og Omegn. 
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Endring av DNT Oslo og Omegns vedtekter § 17 om Valgkomiteen 

Styret har drøftet om det er riktig å gjennomføre en endring i våre vedtekter for å tydeliggjøre 

valgkomiteens rolle og oppgaver. Det vises her til styrets vurderinger av dette også forut for 

tidligere generalforsamlinger, senest i fjor. Styret har igjen vurdert saken og forslår at vi gjør 

en endring i vedtektene hvor det tydeliggjøres at valgkomiteen selv forbereder forslag til 

kandidater til valgkomiteen. I følge foreningens vedtekter består valgkomiteen av tre 

medlemmer. To velges på generalforsamlingen og en pekes ut av styret hvert år. I dagens 

vedtekter står det: 

«§ 17 Valgkomité 

Valgene i henhold til §§ 13 og 15 forberedes av en valgkomite som skal bestå av 3 

medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år, slik at 1 medlem 

trer ut hvert år. 1 medlem utpekes av styret, for 1 år ad gangen.» 

§17 gir ikke uttrykk for hvordan valgene skal forberedes når det gjelder valgkomiteens 

medlemmer. Bestemmelsen her henviser kun til valg av styre og råd, hhv §§13 og 15. Etter 

anbefaling fra styret foreslås ny ordlyd i §17: 

«§17 Valgkomité 

Valgene til styre, råd og valgkomiteen forberedes av en valgkomite som skal bestå av 3 

medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år, slik at 1 medlem 

trer ut hvert år. 1 medlem utpekes av styret, for 1 år av gangen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


