VEDTEKTER FOR BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING
Vedtatt på generalforsamling 9. februar 1994
Endret på generalforsamling 15. mars 2000, 16. mars 2005, 21. mars 2007, 26. mars 2014,
29. mars 2017
INNLEDNING
Bodø og Omegns Turistforening ble stiftet 13. januar 1890. Foreningen ble i 1988 medlem i
Den Norske Turistforening (DNT).
Bodø og Omegns Turistforening organiserer DNTs medlemmer fra et område som avtales
nærmere med DNT.
§ 1. FORMÅL
Bodø og Omegns Turistforening har som formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.
Foreningen skal arbeide for dette formål ved å:
a) legge til rette for tilfredsstillende innkvartering i foreningens virkeområde,
b) varde og merke ruter og ved andre tiltak lette og trygge fremkomsten,
c) utgi årbøker, kart, medlemsblad, rutebeskrivelser og andre skrifter som kan fremme
turlivet,
d) arrangere fellesturer, møter og andre tiltak,
e) yte støtte til sikring og vern av friluftsområder.
§ 2. MEDLEMMER
Medlemmer av foreningen er:
a) årsbetalende medlemmer,
b) livsvarige medlemmer,
c) æresmedlemmer.

Alle som har fylt 15 år innen utgangen av året har stemmerett i foreningens organer.
Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent for det foregående år. Styret kan
videre ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader
foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.
§ 3. ÆRESBEVISNINGER
Personer som har gjort en særlig stor innsats for foreningen kan styret:
a) utnevne til æresmedlemmer,
b) tildele foreningens diplom og hederstegn.
Styret gir melding om utnevning av æresmedlemmer og tildeling av diplom og hederstegn til
generalforsamlingen.
§ 4. LEDELSE
§ 4 – 1 Styre
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer. Minst ett medlem skal være bosatt utenfor
Bodø kommune.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Som styrets beslutning gjelder
det som flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som leder, eventuelt
i hans/hennes fravær nestleder, har stemt for.
Styret forestår forvaltningen av foreningens virksomhet i samsvar med foreningens formål og
vedtak fattet av generalforsamlingen. Styret avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til
generalforsamlingen eller delegert til daglig leder jfr. § 4 – 2.
Styret har plikt til å påse at foreningens bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll.
Styret velger selv nestleder for 1 år og oppnevner selv utvalg, komiteer og undergrupper etter
behov.
Styret kan ansette daglig leder og annet lønnet personell og fastsette instruks for stillingene.
§ 4 – 2 Daglig leder
Daglig leder har ansvaret for foreningens drift i samsvar med foreningens vedtekter, styrets
vedtak og fastsatt instruks.
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§ 5. FOND
Foreningen kan opprette fond for allmennyttige tiltak for friluftslivet.
Slike fond kan motta gaver og forvalte midler som ikke inngår i foreningens daglige drift.
Fond skal ha egne vedtekter som vedtas av foreningens generalforsamling.
Fond skal ha eget styre som oppnevnes av foreningens generalforsamling.
§ 6. REVISJON
Foreningens regnskaper revideres av registrert eller statsautorisert revisor.
§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i tiden 1. februar til 31. mars.
Tidspunktet for generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 14 dagers varsel i minst 2
av distriktets aviser.
Dokumentene utlegges til ettersyn på nærmere angitt sted.
På generalforsamlingen behandles:
a) Årsberetning for foregående kalenderår.
b) Regnskap for foregående kalenderår.
c) Orientering om årets budsjett.
d) Forslag fra styret og skriftlige forslag fra medlemmer innkommet til styret senest 1. januar.
e) Valg på:
1) Leder for 2 år.
2) Styremedlemmer for 2 år.
Hvert år er 3 styremedlemmer på valg. Dersom et styremedlem trer ut utenfor tur,
velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstår av vedkommendes
valgperiode.
3) Valgkomite bestående av
Leder
2 medlemmer
1. og 2. varamedlem
f) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.
g) Eventuelle beslutninger som er tillagt generalforsamlingen i henhold til §§ 8 og 9.
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§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig, eller etter
skriftlig krav fra minst 25 medlemmer. Innkalling, varsel og stemmeregler er som for ordinær
generalforsamling.
§ 9. VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendring kan bare besluttes på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall. Skriftlig
forslag må være kommet til styret innen 1. januar. Kunngjøring om vedtektsendringer skjer
sammen med og på samme måte som innkalling til generalforsamlingen.
§ 10. OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses etter vedtak på ordinær generalforsamling og med 3/4 flertall.
Beslutningen må innen 2 måneder gjentas med samme flertall på en ekstraordinær
generalforsamling som innkalles med minst 3 ukers varsel.
Dersom oppløsning blir vedtatt, overdras foreningens midler til DNT for bestyrelse intil ny
forening er dannet. Dersom dette ikke har skjedd innen 5 år etter oppløsningen, blir midlene å
anvende til et beslektet foretagende i Salten.
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