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Vedtekter for Dugnadsgruppa i Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
Vedtekter vedtatt på årsmøtet 21. september 2019 og godkjent av DNT Oslo og Omegns 
styre. Korrigert ordlyd august 2021. 
 

 
§ 1 Formål         

Dugnadsgruppa har som formål gjennom medlemmenes frivillige og ulønnede arbeid å 
vedlikeholde og utvikle DNT Oslo og Omegns rutenett og hytter i fjellet. 

 
§ 2 Medlemmer 

a) Dugnadsgruppa består av medlemmer i DNT som har meldt seg inn i dugnadsgruppa.  
Innmelding i gruppa skal skje skriftlig. 

b) Medlemmene betaler ikke kontingent utover medlemskontingent til DNT. 
c) Medlemmene har ikke spesielle rettigheter ut over dem som følger av medlemskapet i 

DNT, og som eventuelt avtales særskilt som ledd i dugnadsgruppas virksomhet. 
 

§ 3 Organisasjon  
a) Dugnadsgruppa er en del av DNT Oslo og Omegn, og arbeider innenfor de rammer 

som gis derfra. 
b) Dugnadsgruppas sekretariat er avdelingen for ruter og hytter i DNT Oslo og Omegn.  

Til støtte for sekretariatet, og når det er behov for det, kan styret eller andre av 
gruppas medlemmer yte bistand. 

c) Dugnadsgruppas virksomhet drives innenfor de budsjettrammer og retningslinjer som 
angis fra DNT Oslo og Omegn. 

d) Dugnadsgruppa kan ikke stifte gjeld ut over det som følger av en hensiktsmessig drift 
innenfor de angitte rammene.  Heller ikke kan gruppa påta seg andre langvarige 
forpliktelser uten forhåndsgodkjenning fra styret i DNT Oslo og Omegn. 

e) Dugnadsgruppa samarbeider med andre grupper i DNT Oslo og Omegn for å utnytte 
de bidrag disse kan gi til gruppas virksomhet. 

 
§ 4 Forholdet til offentlige myndigheter, organisasjoner, media mv. 

a) Styret i dugnadsgruppa samarbeider via avdelingen for ruter og hytter og DNT Oslo 
og Omegns styre med offentlige myndigheter, nærings- og andre organisasjoner. 

b) Dugnadsgruppa uttaler seg ikke offentlig uten etter samråd med DNT Oslo og 
Omegns administrasjon eller styre.  Gruppa kan overfor disse reise spørsmål, og peke 
på forhold, som bør tas opp med offentlige myndigheter og i media. 

 
§ 5 Styrets sammensetning  

a) Dugnadsgruppas styre består av fire medlemmer inkludert leder. I tillegg to 
varamedlemmer og en representant fra DNT Oslo og Omegns administrasjon. Leder, 
styremedlemmer og varamedlemmene velges av årsmøtet.  
DNT Oslo og Omegns administrasjon oppnevner sin representant.  

b)   Styret holder møter regelmessig, og for øvrig når lederen, to av styremedlemmene 
eller avdelingen for ruter og hytter ber om det. 

c) Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Beslutninger 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

d) Varamedlemmene har møteplikt - og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett om 
de ikke stiller for et styremedlem. Det varamedlemmet som har lengst ansiennitet i 
styret fungerer som første varamedlem. 

 
§ 6 Styrets oppgaver 
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a) Dugnadsgruppa ledes av styret og midlene forvaltes i henhold til vedtekter og 

årsmøtevedtak. 
b) Dugnadsgruppas leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og 

forhandlinger.  
c) Styret utpeker områdekontakter etter innstilling fra driftsavdelingen.  
d) Dugnadsgruppas virksomhet skjer iht de årlige aktivitetene. Disse settes opp av 

sekretariatet og godkjennes av styret. 
e) Det føres referat fra alle styremøter. Referatet sendes DNT Oslo og Omegns styre 

og skal være tilgjengelig for dugnadsgruppas medlemmer på DNT Oslo og Omegns 
kontor. 
 

§ 7 Årsmøte 
a) Årsmøte holdes innen utgangen av november.  Innkalling til årsmøte med dato, 

påmeldingsfrist og frist for forslag til saker sendes medlemmene medio juli. Saksliste 
og sakspapirer skal være tilgjengelige på hjemmesiden til DNT Oslo og Omegn minst 
to uker før årsmøtet.  

b) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt sekretariatet innen 1. august. 
c) Dagsorden for årsmøtet: 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
Valg av møteleder 
Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen. 
Behandling av dugnadsgruppas årsmelding 
Gjennomgang av dugnadsgruppas regnskap 
Behandling av innkomne forslag  

      Valg av styre og valgkomite (valgkomite innstilles av styret) 
d) Det føres protokoll over alle vedtak på årsmøtet.  
 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 30 
medlemmer forlanger det.  Krav om slikt møte må fremsettes skriftlig, og innkalling være 
sendt til medlemmene minst to uker i forveien. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan 
behandles. 

 
§ 9 Stemmerett 
 Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNT. 
 
§ 10 Valg 

Alle medlemmer i dugnadsgruppa med stemmerett kan fremme forslag på leder/ 
styremedlemmer/varamedlemmer.  Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1. juni. 
a)  

• Leder velges separat for to år om gangen. 

• Ny formulering: Styremedlemmer velges for to år om gangen, og slik at 

minst ett styremedlem velges hvert år.  

• Varamedlemmer velges for to år om gangen og slik at ett varamedlem er på 
valg hvert år. 

b) Dersom det på årsmøtet fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, 
avgjøres valget med alminnelig flertall.  Dersom det er mer enn en kandidat skal det 
gjennomføres skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet avholdes omvalg.  
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c) Hvis et styremedlem trer ut av styret i den valgte perioden, rykker det varamedlemmet 
med lengst ansiennitet i styret inn i dennes sted for den tid som gjenstår av 
vedkommendes valgperiode. 

 
§ 11 Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for tre år om gangen, og slik at ett 
medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode 
er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkalling.  
Styret i dugnadsgruppa kommer med forslag på nye medlemmer til valgkomiteen. 
 

§ 12 Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de 
fremmøtte. Endringene må før de er endelige, godkjennes av DNT Oslo og Omegns 
styre. 
 

§ 13 Oppløsning 
a) Dugnadsgruppa kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på to 

påfølgende årsmøter. 
b) Dersom DNT Oslo og Omegn oppløses, er dugnadsgruppa oppløst samtidig.  

Medlemmenes forhold følger da av DNT Oslo og Omegns vedtekter. 
 
 
 
 

  
 

 


