
§1 Formål 

DNT Horten er en lokal forening tilsluttet Den Norske Turistforening 

(DNT). DNT Horten skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og 

naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og 

kulturgrunnlag.  

§2 Foreningens oppgaver 

Drifte foreningen i samsvar med formålet i § 1 ved blant annet å 

 arrangere turer og aktiviteter og temakvelder 

 vedlikeholde stier og løyper og holde turkart oppdatert 

 drifte og vedlikeholde Knudsrød turisthytte 

 ivareta friluftslivets interesser i utbyggings- og reguleringssaker m.v. 

 rekruttere barn og unge til friluftsliv 

 støtte opp under aktuelle satsingsområder fra DNT sentralt 

 delta i DNT Vestfold 

§3 Medlemmer 

a) Medlemmer i Den Norske Turistforening(DNT) bosatt innenfor DNT 

Hortens avtaleområde, er automatisk medlem i DNT Horten. 

b) Medlemmer i DNT bosatt utenfor DNT Hortens avtaleområde som skriftlig 

gir beskjed om at de ønsker å være medlem i DNT Horten. 

§4 Kontingent 

a) DNT sentralt står for fastsetting og innkreving av medlemskontigenten og 

foreningen følger standard medlemskontigent for DNT. 

§5 Foreningens styre 

a) Styret leder foreningens virksomhet og disponerer dens midler i samsvar 

med lovene og vedtak på årsmøtet. 

b) Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I tilfelle av 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

c) Leder innkaller til styremøter ved behov eller når minst 2 av styrets 

medlemmer krever det. 

d) Til styremøtene innkalles også varamedlemmene som har tale- og 

forslagsrett på møtene. 

§6 Undergrupper 

a) Opprettelse 

DNT Hortens styre kan opprette egne undergrupper (nedenfor kalt gruppa) 

for egne medlemskategorier eller til å ta seg av spesielle arbeidsfelt. 

Gruppa er offisielt ikke opprettet før den er godkjent på DNT Hortens års-

møte/ekstraordinære årsmøte. 

b) Tilknytting til DNT Horten 

Gruppa er underlagt DNT Hortens årsmøte og hovedstyre. Dersom gruppa 

lager egne lover, skal det påses at disse ikke kommer i konflikt med DNT 

Hortens vedtekter. Ved annonsering, korrespondanse og annen bekjentgjørelse 

skal DNT Hortens logo benyttes i tillegg til gruppas navn og eventuelt gruppas 

egen logo. 

c) Ledelse 

Gruppa velger en leder, som har ansvar for daglig drift av gruppa. 

Gruppelederen velges på årsmøte i DNT Horten. I tillegg kan gruppa velge 

en materialforvalter som har ansvaret for vedlikehold og utlån av gruppas 

utstyr. Gruppa selv innstiller som hovedregel på sine kandidater overfor 

DNT Hortens valgkomite.Den daglige drift av gruppa ledes av leder og en 

materialforvalter som har ansvaret for vedlikehold og utlån av gruppas 

utstyr. 

d) Økonomi og terminlister 

I DNT Hortens budsjett, som vedtas på årsmøtet, tildeles gruppa økonomiske 

rammer. Tildelingen skal skje i forhold til gruppas aktivitet og behov. 

Gruppa legger fram sin plan og budsjettforslag for hovedstyret i god tid før 

årsmøte. Hovedstyret setter så opp et samlet budsjett for foreningen. 

Gruppas årsberetning legges fram for DNT Hortens årsmøte for 

godkjenning. 

e) Tilknytting til hovedstyret 

Leder i hovedstyret holdes orientert om gruppas drift. Gruppas leder har 

møteplikt/rett i hovedstyrets møter. Gruppas leder kan delta på styremøter 

med tale- og forslagsrett, innkalles spesielt til styremøter ved behov. 

f) Nedleggelse av gruppa 

Dersom gruppa nedlegges tilbakeføres alle gruppas eiendeler til hoved-

foreningen. Gruppa kan ikke endelig nedlegges før etter godkjenning på 

årsmøte/ ekstraordinært årsmøte. 

§7 Årsmøtet 

Årsmøtet er DNT Hortens øverste organ.. Det ordinære årsmøte holdes innen 

15. mars hvert år. Medlemmene innkalles ved avertering med minst 4 ukers 

varsel. 

På årsmøtet behandles: 

 Årsberetning fra styret og eventuelle undergrupper. 

 Regnskap med revisors beretning. 

 Fastsettelse av kontingent. 

 Budsjett og arbeidsplan. 

 Innkomne forslag 

 Valg av styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 

styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Leder og varamedlemmer 

velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år slik at 3 medlemmer trer ut 

hvert år 

 Valg av 2 revisorer for 1 år 

 Valg av 2 valgkomitemedlemmer for 2 år slik at ett medlem trer ut 

hvert år. Et tredje medlem velges av styret for 1 år. 

§8 Innkomne forslag 

Hvert medlem kan sende inn forslag til styret. Dersom forslaget ønskes 

behandlet på årsmøtet, må det være innkommet til styret senest 2 uker før 

årsmøtet. 



 

§9 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom det ordinære årsmøte, flertall i 

styret eller minst 5 % av den stemmeberettigede medlemsmassen (jfr § 13) 

krever det. For innkallelse gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 

§10 Signatur 

Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og ett styremedlem i 

fellesskap, eller med 3 styremedlemmer i fellesskap. 

 

§11 Endringer i foreningens lover: 

a) Endringer av foreningens lover besluttes av det ordinære årsmøte med 

minst 2/3 flertall 

b) Forslag til endring må være kommet inn til styret senest 2 uker før 

årsmøte. 

§12 Stemmerett 

Stemmerett har alle medlemmer over 15 år. 

 

§13  Oppløsning 

Oppløsning av DNT Horten kan bare besluttes av 2 påfølgende ordinære 

årsmøter med minst ¾ flertall. Ved eventuell oppløsning overdras 

foreningens midler til DNT. Hvis det senere blir startet ny forening i 

distriktet hvis formål er i pakt med DNTs, forplikter DNT å tilbakeføre 

midlene til ny forening. 
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