
Velkommen som
tillitsvalgt hos oss 



Vi håper det har vært, eller snart vil være, kontakt mellom deg og den 
gruppa du nå er tilknyttet

Du er valgt inn i             
Kontaktperson er    

     
E-post:                

Telefon:
                

Kontaktinformasjon til administrasjon: 

E-post:                                    Kongsberg@dnt.no

Telefon:                                    920 40 477 

KOT skal arbeide for et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv med 
vekt på vern av naturen. 

Driften av KOT baserer seg på dugnad og frivillig innsats. Uten alle dere 
som gjør en frivillig innsats hos oss kan vi ikke ha det flotte tilbudet vi har 
i dag. 

Vi vil minne om butikken og kontorlokalet til foreningen i Kirkegata 12.  
Her treffer du foreningens ansatte, og lokalene brukes til møter og 
samlinger. Det er også åpent for publikum, og vi selger kart, turbøker mm. 
Ta gjerne turen innom! 
KOT har vanligvis to medlemsmøter i løpet av året: årsmøtet og høstmøtet. 

Det legges også opp til et Forum, der medlemmer av de forskjellige 
gruppene som driver med like aktiviteter møtes og kan ta opp saker som er 
aktuelle. Det kan også være kurstilbud eller annet på disse møtene. 

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT



Som tillitsvalgt har vi noen forventninger til deg: 

      Du må være medlem i DNT
 
   

   Du skal svare på henvendelser fra gruppeleder og administrasjon     
       innen rimelig tid

 
      Du er valgt for en periode på 2 år  

      Du holder deg oppdatert på aktuelle HMS- og sikkerhetsplaner i       
      foreningen
 
      Du er representant for DNT når du er ute på oppdrag for oss og        
      strekker deg langt for å være en god ambassadør   
      Du gjennomfører oppgaver gjennom året etter fordeling i gruppa, 
      som turleder på turer, minimum 3 i året / inspeksjoner / annet

   
   Du deltar på fellesdugnader i gruppa så langt det lar seg gjøre. Det kan      

      være større stidugnader / høst- og vårdugnader på hyttene / andre ting

 Som tillitsvalgt i KOT har du noen fordeler:
     
      Gratis overnatting på hyttene våre

      Tilbud om å kjøpe DNT-kolleksjon med rabatt og tilbud på               
      Viking sko. Disse tilbudene er tidsbegrenset gjennom året, så                 
      følg med! 

      Turleder får en gratis turlederjakke 

      Rabattavtale på Sport 1 - registrer deg her!  
           (Sport 1 gjelder alle medlemmer i KOT) 

  Følg med på nettsidene våre, www.kongsberg.dnt.no, der finner du 
nyheter og mer informasjon. 
Følg oss også gjerne på https://www.facebook.com/kongsbergdnt/ og 
Instagram @Kot_dnt eller #KongsbergDNT

Har du saker som hovedstyret bør bli kjent med, eller det er noe du 
lurer på, så ta kontakt med  styreleder, gruppeleder eller 
administrasjon.

VELKOMMEN TIL OSS!



Utgifter du har som tillitsvalgt: 

Det er slik at du som frivillig får dekket det meste av utgifter du har for å 
gjennomføre aktivitet som tillitsvalgt. 

Utgifter som dekkes: 

 kjøregodtgjørelse 
 utlegg bompassering osv 
 utgifter ved turgjennomføring 

Det er et standardskjema som fylles ut og sendes inn. Helst som PDF-fil
direkte til kot@faktura.poweroffice.net eller til kongsberg@dnt.no. 
Du kan også levere papirversjon til administrasjon.

Husk at alle utgifter må ha dokumentasjon, dette gjelder også 
bompasseringer. Alle hyttene har en standardsum som du får for å bruke 
egen bil til organiserte turer til hyttene.

Dersom du gjør innkjøp for foreningen kan du enten handle på konto 
eller legge ut for dette og sende inn kvittering. Bruk samme skjema som 
ved kjøring. 

Ved nettbestilling via 
administrasjon handler vi på
 Papir Engros Drammen
 Kid.no
 Høie

Ønsker du å handle på konto har 
vi avtaler på følgende steder: 
 Carlsen Fritzøe 
 Fargerike 
 Jernia
 Europris
 Hyttebutikken

Dersom det er noe du mangler, ta kontakt med administrasjon så skal vi 
se om vi kan ordne det.

Det vedtas hvert år et budsjett, det er delt opp per gruppe.Dette legges 
frem for årsmøtet. Her finner du hva gruppa har å bruke på utstyr, inn-
kjøp og arrangementer.  Ledere i gruppene får også innsyn i regnskapet.



Vi har endel skjemaer som vi bruker i KOT
       Veldig mange av disse finner du på
       www.kongsberg.dnt.no/tillitsvalgt

        Her finner du tre valg i bunnen av siden

Her finner du over-
sikt over 
hovedstyremøter og 
referater fra 
hovedstyremøtene.

Her ligger det 
- refusjonsskjema
- rutiner for div ting
- oppslag til hyttene
- beredskapsplan 

Blir du utsatt for en skade mens du er på dugnad for foreningen har vi 
forsikring som dekker deg gjennom Gjensidige og DNT Sentralt. 

Ta da kontakt med administrasjonen så ordner vi innsending. 
Evt kan du kontakte randi.sunde@dnt.no, DNT sentralt. 



Som leder av en komité eller gruppe: 

Det er flott at du har tatt på deg ansvaret som leder 
for en komité /styre / gruppe. 

Vi trenger at noen har litt ekstra oversikt og at administrasjonen 
kan forholde seg til enkeltpersoner. 

Som leder har du fullmakt til: 
 Samle og organisere medlemmer valgt inn i din gruppe
 Strukturere og fordele oppgaver slik du ser mest 
 hensiktsmessig
 Handle inn på vegne av gruppa og foreningen etter 
             fordelinger i budsjettet, eller delegere dette til andre i gruppa 
 Melde inn saker til hovedstyret eller administrasjonen som                  
 gjelder gruppa, fremtidsplaner eller drift av foreningen 

Vi forventer av deg som leder at du: 
 Forholder deg til oppsatt budsjett, og melder inn behov til 
 budsjettinnspill på høsten 
 Fremmer foreningen på en god måte
              Sørger for referat fra møter og dugnader. Send kopi 
 til administrasjonen
 Gir alle mulighet til å delta slik at alle kan oppfylle kravet 
 om aktivitet
 Holder deg orientert om handlingsplaner og mål som 
 foreningen har
 Samler og koordinerer aktiviteter rundt din gruppe og 
 sammen med administrasjon og hovedstyret er med å    
 bygge gode arenaer for frivillighet 
 Tar imot nye i gruppa med veiledning, inkludering og god   
 informasjon kort tid etter at de har meldt seg som frivillige 
 Holder oversikt og leverer rapport til årsmelding hvert år
 Den har egen mal for innhold 
 Melder fra til valgkomité dersom medlemmer av gruppa 
 ikke deltar aktivt over lengre periode 



Av hovedstyret og administrasjon skal du forvente: 

 Påminnelser om innleveringsdatoer for årsrapport og budsjett

 Hjelp til kommunikasjon og markedsføring

 Hjelp til økonomisk kontroll og innsyn i regnskap 

 Støtte dersom det skulle oppstå situasjoner som er krevende,    

 som varslingssaker, skader, ulykker, konflikter osv 

 Søknader og annet ved større prosjekter

 Oppdateringer og oversikt over helse, miljø og sikkerhet 

 Endel utstyr kan hentes ut fra kontoret eller konteinere 

som leder av komité eller gruppe har du ikke anledning til: 
 I alvorlige situasjoner uttale deg til offentligheten om saker    
              som angår foreningen. Det gjør kun styreleder eller dens 
 stedfortreder
 Gjøre større innkjøp uten at dette er avklart med
 hovedstyret/ daglig leder
 Uttale deg i høringssaker eller andre politiske saker 
 på vegne av foreningen uten avklaring med hovedstyret 



 
 Og på tampen, en liten begrepsforklaring! 

personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats, 
men som ikke er valgt på årsmøtet 
 
person som har blitt valgt på årsmøtet til å gjøre
dugnad/frivillig arbeid i foreningen

de som er valgt av årsmøtet til å styre KOT

alle de som er valgt inn for å drive dugnad på en hytte

turgruppe for alle typer turer. Bredt spekter og noen
undergrupper

valgt til å lede hyttestyret i en periode
 
Valgt til å lede foreningen, leder for hovedstyret 

Ansatt for å lede foreningen etter retningslinjer fra
årsmøtet og hovedstyre

det er de som til en hver tid er ansatt på kontoret

Temamøte, medlemsmøte som er åpent for alle

Møteplass for tillitsvalgte

Frivillig  

Tillitsvalgt

Hovedstyre

Hyttestyre

Fellestur

Hyttestyreleder

Styreleder

Daglig leder

Administrasjon

Høstmøte

Forum


