INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DNT FJELLSPORT BERGEN 2020
Det innkalles til ordinært årsmøte i DNT fjellsport Bergen
i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6, kl.18.00 onsdag 19.februar 2020

Foto: Sigrid Sulland, BC Uskedalen 2019

Velkommen og åpning av møtet
●
●
●
●

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder: styret foreslår Cathrine Horn
Valg av tellekorps: styret foreslår Petter Bjørstad og Jenny Wille Joung
Referent: styret foreslår Berit Reppen Lorentzen

Dagsorden
1. Årsmelding
Forslag til årsmelding er vedlagt.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar DNT fjellsports Bergen sin årsmelding for 2019.
2. Innkomne forslag
Forslag til vedtektsending er vedlagt.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til vedtektsendring.
3. Valg
Valgkomiteens innstilling er vedlagt og presenteres av valgkomiteen.
Styrets innstilling til ny valgkomité frem mot årsmøtet i 2021 er vedlagt.
4. Informasjon fra administrasjonen
Fremlegges av representant fra Bergen og Hordaland Turlag sitt styre Sara Petrine
Solli.
5. Eventuelt
Kåring av årets fjellsporter 2019.

1. ÅRSMELDING

2019

DNT FJELLSPORT
BERGEN
bergen.dntfjellsport.no

Deltakelse på turer, kurs, samlinger og hverdagsaktiviteter
DNT fjellsport Bergen hadde i 2019 511 deltakere på turer, samlinger, basecamper og kurs. Av
deltakertallet er 338 unike deltakere. Dette er tall hentet fra Sherpa.
I tillegg hadde vi 576 rapporterte deltakere på hverdagsaktiviteter. Deltakertallet for unike
deltakere er dessverre ikke tilgjengelig. Tallene er hentet fra Facebook og egenrapportering av
arrangementenes koordinatorer.
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*Tur-, BC- og kursdeltakelse i prosent av maksimalt tall på deltakerplasser, med unntak av samlinger med
koordinator hvor det i varierende grad har vært et maksimalt antall deltakere.

Antall turdeltakere i 2019 er lavere enn spesielt 2017 hvor både deltakerantallet på turer,
samlinger, basecamper og kurs samt hverdagsaktiviteter er høyt. Dette skyldes trolig at
flertallet av turene på programmet er skiturer og 2017 hadde en spesielt god vintersesong samt
at to spesielt populære foredrag ble arrangert i 2017.
Turer
19 av 21 planlagte turer ble gjennomført i 2019. En tur ble avlyst pga. for lite påmelding, og en
pga. dårlig vær og pågående renovasjonsarbeid på hytta. Til sammenligning ble 20 av 22
planlagte turer i 2018 gjennomført. Gjennomføringsgraden er høy.
Basecamper
De største arrangementene var BC Voss, BC Jotunheimen og BC Uskedalen med henholdsvis 40,
38 og 32 deltakere. Deltakerne på BC Voss fikk delta på lett, middels og krevende toppturer
ledet av 10 turledere fra DNT fjellsport Bergen. Deltakerne på Basecamp Jotunheimen og
Basecamp Uskedalen fikk mulighet til å delta på føringsturer innen bre og klatring, delta på tur
med turleder og til å planlegge egne tur- og klatreaktiviteter. Vi fikk 80 000,- i støtte fra Erling
Bjørstads stiftelse til gjennomføring av BC Jotunheimen og Uskedalen. Midlene ble brukt til å
sørge for lav pris på føringsturene slik at flere deltakere fikk en smakebit på fjellsportaktiviteter.
Kurs og samlinger
Deltakelse på kurs inkluderer både NF-kurs innen klatring, skred og bre, samt alpinkurs. 22 av
23 kurs og 11 av 11 samlinger ble gjennomført. Det avlyste kurset var et kurs i naturlig sikret
klatring i mars som ble avlyst på grunn av mangel på instrukører. Kursaktiviteten i 2019 har
vært høy med et stort kurstilbud og høy deltakingsgrad. Kurstilbudet er svært viktig for å øke
og vedlikeholde fjellsportkompetansen i Bergen og området rundt.
Hverdagsaktiviteter
I 2019 har DNT fjellsport Bergen arrangert 7 månedlige fjellsportmøter med ulike tema og god
deltakelse. Tema har vært innen klatring, ski, fjelløping, ekspedisjoner og presentasjon av
kommende turprogram. I sommerhalvåret ble ukentlig klatring arrangert 14 ganger med
deltakertall på 109 og gjennom hele året ble 44 Hverdagsturer gjennomført med 244 deltakere.
Dette er tre flere Hverdagsturer enn i 2017 og 2018 med 41 turer per år. DNT fjellsport Bergen
sin Ressursgruppe er aktiv i planlegging og gjennomføring av hverdagsaktiviteter i nærområdet
gjennom hele året.
Stimuleringsmidler
DNT fjellsport Bergen fikk i 2019 innvilget 13 000,- i stimuleringsmidler fra Bergen og Hordaland
Turlag. Midlene ble tildelt for å stimulere til aktiviteter i nærområdet som f.eks. fjellsportmøter
med foredrag og sosiale sammenkomster for fjellsporter, og ble disponert av Ressursgruppen.
Turlederutdanning
DNT fjellsport Bergen arrangerte i 2019 eget vinterturlederkurs for fjellsport med 8 deltakere.
Dette var en suksess som gjerne gjentas senere ved behov.

DNT fjellsport Bergen sitt årsmøte i 2019
Årsmøtet 2019 ble arrangert i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6 den 20.februar 2019 med 17
oppmøtte. Årsmeldingen for 2018 ble lagt frem på årsmøtet av styreleder Cathrine Horn. Fire
nye styremedlem ble valgt inn, et styremedlem ble gjenvalgt for to nye år og fire gamle
styremedlem takket for seg. Styret ble bestående av åtte medlemmer, slik som i det foregående
året. Administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag (BHT) var representert på DNT fjellsport
Bergen sitt årsmøte ved Birgithe Roald.
DNT fjellsport sitt årsmøte i 2019
DNT fjellsport Bergen deltok på DNT fjellsport sitt årsmøte i Lyngen 28.-31.mars 2019. Vi var
godt representert med fem styremedlem, to medlemmer i kurs- og føringskomiteen, en
representanter fra administrasjonen og to turledere deltok på årsmøtet. Endre Rieber
Sommersten, turleder og instruktør i DNT fjellsport Bergen, ble valgt inn i DNT fjellsport sitt
styre nasjonalt. DNT fjellsport ledes av styreleder Joacim Agledal som også har tilknytning til
DNT fjellsport Bergen.
Deltakelse på møter og konferanser
DNT fjellsport Bergen var representert på DNT sitt landsmøte i Lofoten i 2019,
UT-danningskonferansen og på BHT sitt fellesmøte på Stord i november. DNT fjellsport Bergen
var representert ved NF sitt rådsmøte og på Skredkonferansen på Voss med et styremedlem, to
medlemmer av KUFØK og fire turledere og medlemmer av Ressursgruppen.
Styret
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning etter årsmøtet:
Verv
Leder
Nestleder, BC Jotunheimen+Uskedalen
Tur- og programansvarlig
Statistikk- og økonomiansvarlig, BC
Uskedalen+Voss
Informasjonsansvarlig, ressursgruppekontakt
KUFØK-kontakt

Administrasjonen sin representant

Navn
Cathrine Horn
Jenny Wille Joung
Tom Fredrik Iversen
Berit Reppen Lorentzen
Annbjørg Svendal
Are Mossefinn Sandvik
Ole-Jakob Olsen
Selina Våge
Silje Valla/Einar Sleire/Birgithe Roald

I mars 2019 valgte Ole-Jakob og Selina å trekke seg fra styret av ulike årsaker. Styret har derfor i
praksis bestått av de seks medlemmene listet øverst i tabellen.

Styremøter
Styret i DNT fjellsport Bergen hadde 10 styremøter i 2019. Administrasjonen sin representant
har deltatt ved behov og anledning på styremøtene i DNT fjellsport Bergen i 2019, samt støttet
på epost og telefon. Tema på møtene har vært den daglige driften av fjellsportgruppen,
markedsføring av turer og kurs samt større arrangement og tema fra DNT fjellsport sentralt.
Kurs- og føringskomiteen
Kurs- og føringskomité (KUFØK) ligger under styret i DNT fjellsport Bergen. Komiteen har ansvar
for gjennomføring og bemanning av kurs underlagt NF (klatre-, bre- og skredkurs) og innkjøp og
vedlikehold av utstyr til disse kursene. KUFØK sin sammensetning og størrelse skal godkjennes
av styret, etter innstilling fra komiteen selv. Fra forrige årsmøte satt følgende personer i
komiteen:
Navn
Stig Anton Hordvik
Odd Magne Øgreid
Kjetil Midttun

Kompetanse
NF Fjellkursleder, NF Skredinstruktør nivå 2, DNT Kursholder
NF Fjellkursleder
NF Klatreinstruktør, DNT vinterturleder

Komiteen gjør en svært god og viktig jobb og samarbeidet mellom KUFØK og styret i DNT
fjellsport Bergen har i 2019 vært godt.
Ressursgruppen
Ressursgruppen ligger under styret i DNT fjellsport Bergen. Ressursgruppen sørger for at det
finnes lokale og sosiale møtearenaer i hverdagen for fjellsportinteresserte i Bergen.
Medlemmene i Ressursgruppen blir med etter forespørsel og har ikke fast bindingstid. De blir
byttet ut etter behov og ønske. Ressursgruppen har ved årsskiftet følgende medlemmer:
● Marion Buunk
● Njål Farestveit
● Thomas Nordin
● Olav Andrè Posch
● Ingunn Lunde
Årets fjellsporter
Prisen for «Årets fjellsporter» går til en person som har bidratt i særlig grad til miljøet i DNT
fjellsport Bergen. Prisvinneren for 2019 blir kunngjort på årsmøtet 19. februar 2020.
Styret i DNT fjellsport Bergen
v/ Cathrine Horn
Januar 2020

2. INNKOMNE FORSLAG
Styret har innen utgangen av januar ikke mottatt forslag om vedtektsendringer og
andre forslag.
Styret foreslår selv for årsmøtet en revidert utgave av DNT fjellsport Bergen sine
nåværende vedtekter. Utarbeidelsen av forslaget er gjort i samarbeid med
administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag (BHT) og forslaget er
forhåndsgodkjent av styret i BHT.
Bakgrunnen for den foreslått vedtektsendringer er at administrasjonen i Bergen
og Hordaland Turlag (BHT) samt styret i BHT har tatt initiativ til å i større grad
standardisere nåværende vedtekter for lokallag og grupper i BHT. Dette er for å
sørge for mindre variasjon i vedtektene innad i BHT og for å gi en bedre oversikt.
Forslaget til nye vedtekter følger på neste side sammen og en tabell med oversikt
over hvilke konkrete endringer som foreslås og hva som legges til grunn for dette
er lagt til under vedlegg 1. Til sammenligning er våre nåværende vedtekter
tilgjengelig på vår hjemmeside:
https://bergen.dntfjellsport.no/vedtekter-for-dnt-fjellsport-bergen/ .

VEDTEKTER FOR DNT FJELLSPORT BERGEN
Gruppe organisert under Bergen og Hordaland Turlag
§1 Formål
DNT fjellsport Bergen er organisert under Bergen og Hordaland Turlag og har som formål å
fremme interessen for friluftsliv i DNT fjellsportmiljøet. DNT fjellsport Bergen skal arbeide for et
enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag.
DNT fjellsport Bergen tilbyr et allsidig friluftsliv blant fjell, bre og tinder. Vi legger vekt på å gi
medlemmer og andre interesserte turfølge, kunnskap og erfaring. Med slik fjell- og
naturerfaring blir man i stand til å ferdes ute på naturens egne vilkår. Fjellsportaktivitetene skal
fremme et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv med særlig vekt på fjellskiløping, bratt
skikjøring, brevandring, tinderangling og klatring,samt gjøre DNT fjellsport Bergen til et
kompetansemiljø innenfor fjellsport i Hordaland.
§2 Arbeidsområde og medlemskap
DNT fjellsport Bergen inngår avtale med Bergen og Hordaland Turlag hvor organisatoriske
forhold og gjensidige forpliktelser er angitt. Alle som er medlem av Bergen og Hordaland
Turlag kan være medlem. Medlemskap koster ingenting utover vanlig årskontingent til
DNT/lokale foreninger.
§3 Årsmøte
Årsmøte holdes innen 20. februar. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Framlegg til saker
til årsmøte må være styret i hende innen utgangen av desember måned. Bare saker som er
nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Årsmøtet må kunngjøres bredt i relevante
kanaler senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtedokumentene skal være tilgjengelig på gruppen
sin hjemmeside fra det tidspunkt årsmøtet er kunngjort.
Årsmøtet behandler:
1)
Årsmelding
2)
Fremsatte forslag
3)
Valg på:
- Styremedlemmer for 2 år
- Valgkomité-medlemmer for 1 år
Alle medlemmer fra 15 år og eldre er stemmeberettiget.
Årsmøtepapirer oversendes til Bergen og Hordaland Turlag etter behandling.

§4 Ekstraordinært årsmøte
Etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra 12 personer holdes ekstraordinært årsmøte.
Det innkalles med minst 14 dagers varsel. I innkallingen nevnes de saker som skal behandles.
Dokumentene skal være tilgjengelig fra det tidspunkt møtet er kunngjort.
§5 Styret
DNT fjellsport Bergen ledes av et styre.
Styremedlemmer velges på årsmøtet og består av 6-8 medlemmer. Dersom et styremedlem
må fratre, utpeker styret et nytt styremedlem frem til neste årsmøte. Styret konstituerer seg
selv. Styret skal bestå av begge kjønn.
Styremedlemmer kan gjenvelges på årsmøte for 2 år av gangen.
Medlemmer av styret kan uten avbrudd inneha tillitsvervet i maksimum 6 år.
Styret innkaller til styremøter av styrets leder eller av 2 styremedlemmer i fellesskap.
Styret kan fatte vedtak når minst (50% + 1) medlemmer stemmer for vedtaket.
Styreleder sammen med ett styremedlem forplikter DNT fjellsport Bergen med sin underskrift.
§6 Arbeidsgrupper
Til å hjelpe seg med arbeidet kan styret oppnevne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er
ansvarlig ovenfor styret. En representant fra styret bør være utnevnt som kontaktperson for
hver arbeidsgruppe. Styret oppnevner hvert år medlemmer til arbeidsgruppene.
§7 Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer for 1 år om gangen. Valgkomiteen velger selv
sin leder.
Valgkomiteen foreslår styremedlemmer, og dette forslag skal være styret i hende innen
utgangen av desember. Forslag på kandidater kan fremsettes av ethvert medlem av gruppen.
Forslag til kandidater kan settes fram av medlemmer av laget fra det året medlemmet fyller 15
år.
Senest 14 dager før årsmøtet skal valgkomiteen legge frem sin liste over kandidater for
kommende valg.
§8 Vedtektsendring
Endring av vedtektene vedtas av minst 2/3 av de fremmøtte på årsmøtet. Forslag på
vedtektsendringer må først ha vært til godkjennelse i styret i Bergen og Hordaland Turlag.

3. VALG
Valgkomiteen har i 2019 bestått av Endre Rieber Sommersten, Are Mossefinn
Sandvik og Ingrid Hundvin. Videre følger en beskrivelse av deres arbeid og deres
innstilling.
Det sittende styre ønsker å bestå av syv styremedlemmer i 2020. Dagens styre har
seks medlemmer. Fire styremedlemmer fra det eksisterende styret står ikke til
valg og fortsetter:
● Berit Reppen Lorentzen
● Jenny Wille Joung
● Annbjørg Svendal
● Cathrine Horn
Et medlem står til valg i 2020:
● Tom Fredrik Iversen
Tom Fredrik Iversen fratrer sitt styreverv i 2020.
Et medlem må fratre sitt styreverv i 2020 etter å ha sittet i styret i seks år
sammenhengende, iht gruppens vedtekter.
● Are Mossefinn Sandvik
Siden de fire som ikke står til valg alle er kvinner, må minst en av kandidatene for
styreverv i 2020 være mann, iht gruppens vedtekter om kjønnsbalanse.

Valgkomiteen har gjort følgende for å komme i kontakt med aktuelle kandidater:
● Informasjon om valg av nytt styre ble delt på facebook. Dette ble gjort i god
tid før årsmøtet. To kandidater meldte seg. En av disse er innstilt til valg.
● Valgkomiteen har aktivt tatt kontakt med flere aktuelle kandidater. Totalt
har 13 personer blitt kontaktet, hvorav to ønsket å stille til valg og er
innstilt av valgkomiteen

Valgkomiteen har vektlagt følgende:
● Interesse og engasjement for fjellsport og et ønske om å selv være aktiv
innenfor ulike former for fjellsport
● Ønsker å være med på å skape og vedlikeholde et aktivt fjellsportmiljø
● Ønsker å være med på å påvirke DNT fjellsport Bergen med interesse for
DNT som organisasjon
● Kompetanse innenfor NF systemet, og DNTs utdanningsstige
● Tidligere styreverv
● Tur-erfaring
I tillegg har valgkomiteen hatt et ønske om en noenlunde kjønnsnøytral
styresammensetning og også noe spredning i alder, i tillegg til vedtektenes krav
om at begge kjønn må være representerte. Valgkomiteen har videre ønsket en
sammensetning av kandidater som både har forankring i miljøet fra tidligere og
som ikke har det. Dette for å ivareta tidligere erfaringer og nettverk, men samtidig
åpne opp for nye impulser og nettverk.
Valgkomiteen innstiller følgende 3 til styret:
Ingvar Kalberg
Ingvar er en av traverne på turene til DNT fjellsport Bergen. Han kommer
opprinnelig fra Rogaland (les: syden) men har tatt til fornuften og emigrert
nordover. Han er alltid positiv, og er å finne på flere fjellsport-turer hvert år, det
være seg toppturer om våren, hverdagsturer, BC Jotunheimen, padlesamlinger
eller klatresamlinger. Han jobber til dagen som analytiker i Equinor og er utdannet
ingeniør.
Dan Jørgen Sørheim
Vi spurte Dan om et par ord til innstillingsteksten. Vi fikk dette til svar:
Du eig min hug, du ville vidd
med urd og verhard lyng,
med blom og bjørk kring myr og tjørn
der solgangsvinden syng.

Du fekk mi tru ein vinterdag
så høg – med solbleik snø.
Du fekk mi von ein seinhaust blå
med gull og gråt om hø.
Du fekk min draum ein lengtingsvår,
min ungdoms brisingbrann.
Eg elskar deg, du armodsgrå,
du byrge, rike land!
Kjelde: Villgras, Fonna Forlag, 1959, s. 9
Dan jobber ellers som byggeleder i Lab entreprenør og er for tiden ansvarlig for
rigg, drift og logistikk ved byggingen av det nye Barne- og Ungdomssykehuset
(Glassbygget) på Haukeland Sykehus. Han tar for tiden DNTs
vinterturlederutdanning og brenner for friluftsliv og DNT generelt. Dan løper
gjerne langt, veldig langt, i naturen og har fullført en rekke ultramaraton de siste
årene. Han trivst godt utenfor komfortsonen og mener et styreverv i DNT
fjellsport Bergen kan passe ham godt og vice versa.
Fredrik Brun
Fredrik er en erfaren ringrev i DNT og har vært turleder i Bergen og Hordaland i en
årrekke. Han holder også turlederkurs og er en aktiv turleder for DNT Fjellsport
Bergen der han blant annet har de populære søndagstoppturene på ski.
Han er aktiv på fjellski, toppturski, kajakkpadling og klatring (favoritten er
Blårommet på Fantoft).
På fritiden jobber han som prosjektleder i Helse Vest IKT og er hyttevakt på
Redningshytten odde søndager.

VALG AV VALGKOMITÉ
Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer for 1 år om gangen. Forslag på
kandidater kan fremsettes av et hvert medlem av DNT fjellsport Bergen.
Styret i DNT fjellsport Bergen foreslår følgende kandidater til valgkomiteen 2020:
- Knut Holter Rygh
- Jenny Wille Joung
- Ingrid Hundvin

4. INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN
Fremlegges av representant fra Bergen og Hordaland Turlag Sara Petrine Solli.

5. EVENTUELT
Kåring av årets fjellsporter 2019.

Vedlegg 1
Dagens tekst
Fjellsportgruppen ble
opprettet i 1969 og er en
egen gruppe innen Bergen
turlag. I 2005 endret gruppen
navn til DNT fjellsport
Bergen, i henhold til sentral
fjellsportprofil.

Forslag til revidert tekst /
endring
Dagens tekst foreslås fjernet.

Begrunnelse for endring
Historien til DNT fjellsport
Bergen hører mer hjemme
under “om oss” på
hjemmesiden.

Foreslås lagt til følgende:
1.Formål DNT fjellsport
Bergen tilbyr et allsidig
friluftsliv blant fjell, bre og
tinder. Vi legger vekt på å gi
medlemmer og andre
interesserte turfølge,
kunnskap og erfaring. Med
slik fjell- og naturerfaring blir
man i stand til å ferdes ute
på naturens egne vilkår.
Fjellsportaktivitetene skal
fremme et enkelt, aktivt,
trygt og naturvennlig
friluftsliv med særlig vekt på
fjellskiløping, bratt skikjøring,
brevandring, tinderangling og
klatring,samt gjøre DNT
fjellsport Bergen til et
kompetansemiljø innenfor
fjellsport i Hordaland

§1 Formål
DNT fjellsport Bergen er
organisert under Bergen og
Hordaland Turlag og har som
formål å fremme interessen
for friluftsliv i DNT
fjellsportmiljøet.

Dette er en klargjøring av
organisering og tilhørighet.

Foreslås at dagens tekst
erstattes med følgende:
2. Medlemskap Alle som er
medlem av Bergen Turlag
kan være medlem.
Medlemskap koster
ingenting utover vanlig
årskontingent til DNT/lokale
foreninger.

§2 Arbeidsområde og
medlemskap
DNT fjellsport Bergen inngår
avtale med Bergen og
Hordaland Turlag hvor
organisatoriske forhold og
gjensidige forpliktelser er

Det er ønskelig å få med
samarbeidsavtalen i
vedtektene.

angitt. Alle som er medlem
av Bergen og Hordaland
Turlag kan være medlem.
Medlemskap koster
ingenting utover vanlig
årskontingent til DNT/lokale
foreninger.
Foreslås at dagens tekst
erstattes med følgende:
3. Årsmøte Årsmøtet holdes i
siste halvdel av februar.
Innkalling skjer ved
elektronisk utsendelse samt
publisering på nettside,
senest 10 dager før årsmøtet.
Innkallingen skal kort vise
dagsordenen med
valgkomiteens forslag samt
innkomne forslag. Forslag om
vedtektsendringer og andre
forslag som skal avgjøres på
årsmøtet må være styret i
hende senest innen utgangen
av januar. Årsmøtets
dagsorden: 1. Årsmelding 2.
Innkomne forslag 3. Valg 4.
Eventuelt. E kstraordinært
årsmøte skal holdes etter
vedtak i styret eller etter
skriftlig krav fra minst 12
medlemmer. Et slikt møte
skal holdes innen en måned
fra krav/vedtak blir framsatt.

§3 Årsmøte
Årsmøte holdes innen 20.
februar. Det innkalles med
minst 14 dagers varsel.
Framlegg til saker til årsmøte
må være styret i hende innen
utgangen av desember
måned. Bare saker som er
nevnt i innkallingen kan
behandles på årsmøtet.
Årsmøtet må kunngjøres
bredt i relevante kanaler
senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtedokumentene skal
være tilgjengelig på gruppen
sin hjemmeside fra det
tidspunkt årsmøtet er
kunngjort.
Årsmøtet behandler:
1) Årsmelding
2) Fremsatte forslag
3) Valg på:
Styremedlemmer for 2 år
Valgkomité-medlemmer for 1
år.

Erstatter Bergen Turlag med
Bergen og Hordaland Turlag.

Endring medfører større
frihet for tidspunkt for
årsmøtet som i praksis kan
holdes mellom 01.januar og
20.februar i hht. De
foreslåtte vedtektene.
Innkalling foreslås å sendes
ut tidligere og bredt i
relevante kanaler fremfor
kun ved elektronisk
utsendelse og på nettsiden.
Fremlegg av saker til
årsmøtet må meldes innen
utgangen av desember
dersom dato for årsmøte skal
i praksis være mulig fra
01.januar.

Alle medlemmer fra 15 år og
eldre er stemmeberettiget.
Årsmøtepapirer oversendes
til Bergen og Hordaland
Turlag etter behandling.

Dette gjøres i praksis i dag,
men det er ønskelig å få det
med i vedtektene.

Foreslås at dagens tekst
erstattes med følgende:
Ekstraordinært årsmøte skal
holdes etter vedtak i styret
eller etter skriftlig krav fra
minst 12 medlemmer. Et slikt
møte skal holdes innen en
måned fra krav/vedtak blir
framsatt.

§4 Ekstraordinært årsmøte
Etter vedtak i styret eller
etter skriftlig krav fra minst
12 personer holdes
ekstraordinært årsmøte.

4. Styret Styret velges på
årsmøtet og består av 6-8
medlemmer hver valgt inn
for 2 år. Må et styremedlem
trekke seg i valgperioden,
skal årsmøtet foreta et
suppleringsvalg. Styret
konstituerer seg selv. Styret
skal bestå av begge kjønn.
Medlemmer av styret kan
uten avbrudd inneha
tillitsvervet i maksimum 6 år.
Dersom et styremedlem må
fratre, utpeker styret et nytt
styremedlem frem til neste
årsmøte.

§5 Styret
DNT fjellsport Bergen ledes
av et styre.
Styremedlemmer velges på
årsmøtet og består av 6-8
medlemmer. Dersom et
styremedlem må fratre,
utpeker styret et nytt
styremedlem frem til neste
årsmøte. Styret konstituerer
seg selv. Styret skal bestå av
begge kjønn.

Ekstraordinært årsmøte står
som et eget punkt under
vedtektene.

Det innkalles med minst 14
dagers varsel. I innkallingen
nevnes de saker som skal
behandles. Dokumentene
skal være tilgjengelig fra det
tidspunkt møtet er
kunngjort.
Foreslås at dagens tekst
erstattes med følgende:

Det er en enklere løsning for
styret å utpeke et nytt
medlem ved frafall fremfor å
kalle inn til et
suppleringsvalg.

Styremedlemmer kan
gjenvelges på årsmøte for 2
år av gangen. Medlemmer av
styret kan uten avbrudd
inneha tillitsvervet i
maksimum 6 år.
Styret innkaller til styremøter I tilfeller hvor det kan være
av styrets leder eller av 2
konflikt mellom styret og
styremedlemmer i fellesskap. dets leder.

Styret kan fatte vedtak når
minst (50% + 1) medlemmer
stemmer for vedtaket.
Foreslås at dagens tekst
erstattes med følgende:
6.Arbeidsgrupper
...
En representant fra styret
bør være medlem i hver
arbeidsgruppe.

§6 Arbeidsgrupper
….
En representant fra styret
bør være utnevnt som
kontaktperson for hver
arbeidsgruppe.
Foreslås at dagens tekst
erstattes med følgende:

5. Valgkomite
….
Valgkomiteen foreslår
styremedlemmer, og dette
forslag skal være styret i
hende innen utgangen av
januar. Forslag på kandidater
kan fremsettes av et hvert
medlem av DNT Fjellsport
Bergen.

§7 Valgkomite
…..
Valgkomiteen foreslår
styremedlemmer, og dette
forslag skal være styret i
hende innen utgangen av
desember. Forslag på
kandidater kan fremsettes av
ethvert medlem av gruppen.
Forslag til kandidater kan
settes fram av medlemmer
av laget fra det året
medlemmet fyller 15 år.

7.Vedtektsendringer
….
Endringer i vedtektene må
godkjennes av styret i Bergen
Turlag før de er gyldige

Styret har ikke kapasitet til å
sitte i undergrupper også,
men ønsker heller å ha en
kontaktperson mot
undergrupper.

Innstilling må mottas i hht.
Foreslått endring for
tidspunkt for årsmøtet som i
praksis kan holdes mellom
01.januar og 20.februar i hht.
de foreslåtte vedtektene.
Ingen konkret
medlemsmasse, alle i BHT,
fjerner derfor “medlem av
DNT Fjellsport Bergen.”

Senest 14 dager før årsmøtet
skal valgkomiteen legge frem
sin liste over kandidater for
kommende valg.

I hht. Til tidspunkt for
innkalling til årsmøte.

§8 Vedtektsendring
….
Forslag på vedtektsendringer
må først ha vært til
godkjennelse i styret i Bergen
og Hordaland Turlag.

Bedre å få det
forhåndsgodkjent enn å evt.
måtte ha nytt ekstraordinært
årsmøte dersom styret i BHT
ikke godkjenner endringer.

