
FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE FOR DNT VALDRES FOR Å 

MULIGGJØRE ANSETTELSE AV EN DAGLIG LEDER FOR FORENINGEN 

Med daglig leder menes i DNT en person som er ansatt i lønnet stilling, frikjøpt eller engasjert på 

timebasis for å ivareta ordinære driftsoppgaver for foreningen. I mindre medlemsforeninger vil det 

som regel dreie seg om deltid/mindre enn et årsverk. 

Vedtektene til DNT Valdres inneholder ingen bestemmelser om daglig leder. I vedtektenes § 10 står 

det innledningsvis som følger:  

Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og 

årsmøtevedtak. Foreningens leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og 

forhandlinger. 

 
Gjeldende vedtekter § 6 inneholder bestemmelser om godtgjørelse til tillitsvalgte, men ikke noen 

bestemmelser om tilsvarende når det gjelder eventuelle ansatte/engasjerte.   

Vi foreslår at setningen «Foreningens leder har den daglige ledelse…» i § 10 sitert ovenfor, tas ut og 

erstattes av følgende: 

Styreleder leder styrets møter og forhandlinger og har det overordnede ansvar 

for den daglige ledelse. Styret kan ansette/engasjere en daglig leder som delegeres 

myndighet til å forestå den daglige drift av foreningen og gjøre forberedende 

saksbehandling for styret. Styret vedtar en stillingsbeskrivelse med retningslinjer 

for daglig leder. Daglig leder rapporterer til styreleder og har møteplikt og 

talerett i styrets møter. 

Begrunnelse:  

Erfaringer innenfor DNT viser at når foreningene passerer et medlemstall på rundt 1000, vil det være 

aktuelt å vurdere ansettelse/engasjement av en daglig leder – i første omgang i en deltidsstilling/for 

et begrenset antall timer. Det er ikke bare økt medlemstall, men økt aktivitetsnivå og ikke minst en 

økt bredde i oppgavene som foreningen skal ivareta, som tilsier dette. For vår forenings del gjelder 

dette ved at vi har omfattende aktivitet både i hovedforeningen, i Barnas Turlag, i Seniorgruppe og 

nå også i DNT Ung. Vi har videre involvert oss i arbeid for å tilby innvandrere og funksjonshemmede 

et tilbud når det gjelder friluftsliv. Fra 1. januar 2018 har vi også dessuten overtatt ansvar for vårt 

eget geografiske arbeidsområde, hvilket innebærer økte oppgaver når det gjelder stier/ruter og 

annen infrastruktur for friluftsliv. Etableringen av den Historiske Vandreruta – Stølsruta - vil kreve en 

omfattende dugnadsinnsats og det er på tide at vi får en mer fast etablert dugnadsgruppe for å 

ivareta dette. 

Erfaringene fra andre DNT-foreninger viser også en dyktig daglig leder både vil gi et løft for 

foreningen, representere et fast punkt og gi en avlasting for de tillitsvalgte som pr. i dag yter den 

største dugnadsinnsatsen. For noen av dagens styremedlemmer dreier det seg nå om en 

arbeidsbelastning på mangfoldige hundre timer pr. år og man nærmer seg en grense der 

bekymringen over det man ikke rekker blir større enn gleden over det man klarer å få til.  

Engasjement av en daglig leder vil selvsagt medføre økte kostnader.  Dette vil enten være i form av 

lønn – hvis man går til ansettelse og påtar seg arbeidsgiveransvar for vedkommende. Alternativt vil 

det dreie seg om annen godtgjøring/honorar eller refusjon hvis man velger en løsning basert på 

innleie eller frikjøp. Ved en ansettelse vil foreningen kunne få fordelt en større andel av 



medlemskontingenten enn tidligere og pr. i dag er det en forutsetning for en slik uttelling at man har 

påtatt seg arbeidsgiveransvar for vedkommende.  Å påta seg et arbeidsgiveransvar innebærer 

imidlertid en større forpliktelse, mens man vil kunne ha større fleksibilitet ved innleie eller frikjøp.   

Her vil det bli en avveining som styret må ta stilling til. Uansett får man tilgang på en ressurs som 

blant annet kan bruke tid på å søke om tilskudd til ulike oppgaver og som kan bidra til at foreningen 

får flere medlemmer og dermed økte ressurser. Erfaringer fra andre medlemsforeninger viser at 

engasjement av en daglig leder må kunne anses som en investering som i starten vil gi større 

kostnader enn inntekter, men som over få år vil dekkes inn med økte inntekter.  På et eller annet 

punkt i utviklingen fra en liten til en mellomstor forening vil man ikke komme utenom å et slikt steg. 

Spørsmålet er bare når og hvordan. 

I Oppland har DNT Lillehammer, DNT Gjøvik og Omegn og – nå nylig også DNT Gudbrandsdalen - 

ansatt daglig leder, mens DNT Hadeland og DNT Valdres fremdeles er fullt ut dugnadsbaserte 

foreninger.  Vi rådfører oss med våre naboforeninger og deres erfaringer er viktige for våre 

overveielser.   

DNT Valdres har en økonomisk buffer i en solid bankkonto. Hvis styret velger å engasjere en daglig 

leder i løpet av 2018 vil man foreta en revisjon av budsjettet, som – avhengig av når vedkommende 

tiltrer, kan vise et mindre underskudd for året. Samtidig vil man utarbeide en plan for hvordan dette 

skal gjøres på en måte som er økonomisk bærekraftig og lønnsom på lengre sikt. 

Engasjement av daglig leder for DNT Valdres forutsettes å kunne gjøres i samarbeid med Valdres 

Natur og Kulturpark ved en utvidelse av vårt partnerskap og/eller med bakgrunn i vår nylig inngåtte 

samarbeidsavtale med VisitValdres/Turistinformasjonen. Vi legger til grunn at daglig leder får 

kontorplass enten hos Valdres Natur og Kulturpark eller hos Turistinformasjonen på Fagernes. 

Vi understreker at vedtak om endring av vedtektene bare er en nødvendig betingelse for å kunne 

engasjere en daglig leder – det er veldig langt fra tilstrekkelig for å ta en slik beslutning. Vi har ikke 

besluttet å ta dette steget nå, men vi ønsker å arbeide videre med spørsmålet og ønsker at 

muligheten skal være til stede dersom styret – når tida er inne og vi finner det forsvarlig og 

formålstjenlig – kan ta dette steget i den videre utvikling av vår forening. Et slikt vedtak bør i tilfelle 

bygge på konsensus/et enstemmig vedtak i styret. 


