
Årsmøte 2015

Innkomne forslag
Innkomne forslag pr. 22. desember 2014.

Sakene 5a. - 5d. ble behandlet på styremøte 5-2014. Referat fra styremøtene er tilgjengelig på 
nettsiden.

Sak 5a. Nytt navn på fjellsportgruppa

Ref. styresak 30/14 Eventuelt: Nytt navn på Fjellsportgruppa.

Forslag
Styret ønsker å endre fjellsportgruppas navn fra «DNT fjellsport Arendal» til «DNT fjellsport Aust-
Agder» (forkortet DNTfAA).

Bakgrunn
Navnet «DNT fjellsport Arendal» kan virke noe misvisende i forhold til vårt naturlige geografiske 
nedslagsfelt som er Aust-Agder / Austheiene med litt overlapp mot Setesdal, Fyresdal og Nissedal. 
Dette kan føre til at vi mister potensielle deltakere som misoppfatter hvem gruppa er til for. Arendal 
representerer riktig nok det overlegent største tyngdepunktet i medlemsmassen vår men er samtidig 
ikke en storby på linje med Oslo, Bergen, Stavanger osv. Disse byene er store nok til å forsvare en 
egen forening. Arendal er antakelig for liten i denne sammenhengen.

AAT (Aust-Agder Turistforening) har som kjent gjennomgått et navneskifte for noen år tilbake.
Foreningen het tidligere AOT (Arendal og Oppland Turistforening). Argumentene for navneskiftet i 
AOT var i stor grad de samme som beskrevet over for fjellsportgruppa. Foreningen ville favne 
bredere med et navn som reflekterer det faktiske geografiske nedslagsfeltet.

Alternativer
Navnet skal reflektere vår geografiske tilhørighet. Det er dette som skiller de ulike 
fjellsportgruppene i Norge fra hverandre. Det er også viktig at vi ikke tråkker over på andre 
foreningers områder slik DNT Sør har gjort med sitt navn (Sør-regionen rekker vel strengt tatt over 
minst tre fylker). I tillegg skal det helst være fengende og enkelt å uttale. Å finne et godt og presist 
navn er således ikke bare lett.
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I dag følger de fleste andre fjellsportgruppene følgende navneform: Navnet starter med «DNT 
fjellsport» etterfulgt av navnet på moderorganisasjonen. F.eks. «DNT fjellsport Lillehammer» som 
er en undergruppe av «DNT Lillehammer». Dette gir en konsistent navngiving på tvers av 
fjellsportgruppene, noe som gjør det enkelt å identifisere geografisk tilhørighet for den enkelte 
fjellsportgruppen.

Det alternativet som kanskje er mest naturlig for vår del er å følge denne navneformen, noe som gir 
navnet «DNT fjellsport Aust-Agder». Heller ikke dette navnet gir en helt korrekt geografisk 
tilhørighet: AATs nedslagsfelt følger ikke fylkesgrensen slik navnet antyder men overlapper også 
mot Fyresdal og Nissedal i Telemark. Dette er uansett mindre misvisende enn dagens «Arendal». 
Den største ulempen med «Aust-Agder» er nok et langt navn som er litt tungvint å uttale og skrive.

Andre alternativer:  «DNT fjellsport Agder» er ikke optimalt da det går langt inn over DNT Sørs 
grenser. «DNT fjellsport Aust» kan også virke misvisende på samme måte. Andre forslag som har 
kommet opp: «AAT fjellsport» og «AAF».

Sak 5b. Vedtektsendring: Endringer i punkt 2

Ref. styresak 36/14 Vedtektsendring: Endring av punkt 2.

Forslag
Punkt 2 i vedtektene endres til følgende:

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 DNTfA. Ved 
plassbegrensninger vil imidlertid medlemmer av DNT ha fortrinnsrett.

Bakgrunn
Denne saken er et innspill innsendt til nettansvarlig 22. mars 2014 der det kommenteres at punkt 2 i 
vedtektene synes noe uklart.

I dagens vedtekter under punkt 2 står det:
2. Deltakelse på gruppas aktiviteter
Gruppas arrangementer er åpne for alle, men på turer med overnatting er det 18 års aldersgrense.
Ved plassbegrensninger vil medlemmer av Den Norske Turistforening ha fortrinnsrett.
Det kreves ingen kontingent utover vanlig kontingent til DNT/lokale foreninger.

Kommentar til forslaget
Siste setningen kan misforstås dit hen at det kreves betalt kontigent i DNT/lokale foreninger.
Forslaget sier også eksplisitt at det ikke kreves medlemskap. I tillegg er det ingen grunn til å 
vedtektsfeste at fjellsportgruppa ikke skal kunne kreve inn f.eks. kontingent eller deltakeravgift.
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Sak 5c. Vedtektsendring: Endringer i punkt 5

Ref. styresak 37/14 Vedtektsendring: Endring av punkt 5.

Forslag
Punkt 5 i vedtektene endres til følgende:

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.

Kommentar til forslaget
Forslaget gjelder en presisering om at stemmeberettigede også har rett til å fremme kandidater til 
styret og valgkomiteen.

I dagens vedtekter under punkt 5 står det:
5. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på årsmøte må en være fylt 18 år og være medlem av DNT. Alle som har
stemmerett har også rett til å fremme forslag for årsmøte og de er også valgbare som 
styremedlemmer og valgkomitemedlemmer.

Sak 5d. Vedtektsendring: Endringer i punkt 6

Ref. styresak 38/14 Vedtektsendring: Endring av punkt 6.

Forslag
Punkt 6 i vedtektene endres til følgende:

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.

Kommentar til forslaget
I dagens vedtekter under punkt 6 står det:
6. Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomite på 2-3 medlemmer for 1 år om gangen. Kandidater til valgkomiteen
foreslås av sittende styre. Valgkomiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen foreslår styremedlemmer, og dette forslag skal være styret i hende innen 30 dager før
planlagt årsmøte.
Forslag på kandidater kan fremsettes av et hvert medlem av DNT

Forslaget innebærer å stryke siste setningen "Forslag på kandidater kan fremsettes av et hvert 
medlem av DNT.". Det er ryddigere å spesifisere dette under punkt "5. Stemmerett og valgbarhet" i 
vedtektene. Se forøvrig årsmøtesak 5c. Ellers er innholdet det samme, bare litt omformulert.
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