
VEDTEKTER 

FOR 

 

 
 

 

 

§1 Formål 
DNT Fjellsport Oslo (DNTFO) er en gruppe innen DNT Oslo og Omegn. 

 

DNTFO skal arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig 

friluftsliv, med særlig vekt på brevandring, klatring på fjell 

og i is, tinderangling og bratt skikjøring. 

 

Videre skal DNTFO gjennom utforming og gjennomføring av kurs, 

fellesturer, møter og informasjon arbeide for en positiv naturopplevelse og 

trygg ferdsel i fjell og på bre. 

 

 

§2 Årsmøte 
DNTFOs øverste myndighet er årsmøtet som avholdes årlig innen utgang 

en av april måned. Møtet varsles senest én måned i forveien med saksliste 

og styrets årsberetning utsendt via elektroniske medier. Saker som ønskes 

behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. 

Den endelige sakslisten gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

Alle som er medlemmer i DNT Oslo og Omegn eller andre av DNTs 

medlemsforeninger, og som kan fremvise medlemskort, har stemmerett. 

Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

 

Årsmøtet skal behandle: 

- Godkjenning av DNTFOs årsberetning 

- Informasjon om DNTFOs økonomi 

- Valg av medlemmer til styret 

- Valg av medlemmer til valgkomiteen 

- Innkomne saker 



 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 30 

medlemmer krever dette. 

 

 

§ 3 Styret i DNT Fjellsport Oslo 
Årsmøtet velger 6 styremedlemmer, hver med en funksjonstid på 2 år. 

Det tilstrebes en kontinuitet i styret, som tilsier at flere enn 3 medlemmer 

normalt ikke bør være på valg samme år. 

 

Styret kan invitere representanter fra andre deler av DNTs organisasjon til 

å delta på styremøtene. Disse vil ha talerett, men ikke stemmerett. 

 

Styret velger selv sin leder for 1 år av gangen, begrenset til maksimalt 4 år 

sammenhengende for samme person. 

 

Styret leder DNTFOs arbeid innen budsjettets og vedtektenes rammer. 

Styret er herunder ansvarlig for at DNTFOs kurs og arrangementer, 

utdanning og bruk av instruktører etc følger DNT Oslo og Omegns 

standarder og retningslinjer. 

 

Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede, og 3 

medlemmer stemmer for vedtaket. 

 

DNTFO forpliktes ved underskrift av lederen sammen med ett av styrets 

øvrige medlemmer. 

 

 

§4 Valgkomité 
Valg av medlemmer til styret forberedes av en valgkomité som skal bestå 

av 2 medlemmer som velges på årsmøtet, normalt én hvert år med to års 

funksjonstid. 

 

Dersom et medlem av valgkomiteen fratrer før funksjonstiden er ute, kan 

styret utpeke et nytt medlem som fungerer fram til første årsmøte. 

 

 



§5 Komiteer 
Til å hjelpe seg med arbeidet, kan styret etablere komiteer. Styret 

oppnevner medlemmene til komiteene, herunder endringer av komiteenes 

sammensetning. Komiteene konstituerer seg selv. 

 

 

§6 Økonomi 
Budsjettet for DNTFO fastsettes av DNT Oslo og Omegns styre etter 

forslag fra styret i DNTFO. 

 

DNTFO kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift 

innenfor budsjettets rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser 

av betydning uten foregående godkjenning fra DNT Oslo og Omegns styre. 

 

 

§7 Hedersbevisning 
DNTFOs utmerkelse er ”Den gyldne Isskrue” som utdeles av styret etter 

statutter fastsatt av styret. 

 

 

§8 Endring av vedtekter 
Endring av vedtektene kan bare skje på DNTFOs årsmøte med 2/3 flertall. 

Forslag til endringer skal kunngjøres sammen med innkallingen. 

Endringene må godkjennes av DNT Oslo og Omegns styre. 

 

 

§9 Oppløsning 
DNTFO kan bare oppløses, dersom det vedtas på DNTFOs årsmøte med ¾ 

flertall, og forslaget er utsendt sammen med innkallingen. Ved oppløsning 

av DNTFO tilfaller alle midler DNT Oslo og Omegn. 

 

Mars 1998. 

Endret mars 2000 

Endret april 2003 

Endret april 2004 

Endret mai 2006 

Endret mai 2007 

Endret april 2009 

Endret mars 2016 


