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Utkast av 18. mars 2021 
 
 

VEDTEKTER FOR TURLEDERGRUPPA I DNT OSLO OG OMEGN 
Vedtekter fastsatt i 1977, sist endret ved vedtak i årsmøtet xx.x.. 2021. 

 
§1 Formål 
Turledergruppas formål er å ivareta turledernes interesser innenfor vedtektene som er fast-
satt for DNT Oslo og Omegn. Videre er formålet å bidra til å styrke turledernes kompetanse, 
slik at fellesturer og aktiviteter kan gjennomføres på en trygg måte og gi gode opplevelser 
for alle som deltar på DNT Oslo og Omegn sine turer. 
 
§ 2 Medlemmer av Turledergruppa 
Medlemmer av Turledergruppa er alle godkjente turledere som er registrert som turleder i 
DNT Oslo og Omegn. 
 
§ 3 Årsmøte i Turledergruppa 

Årsmøte i Turledergruppa gjennomføres innen utgangen av september hvert år. 

Årsmøtet skal kunngjøres på egnet måte minst åtte uker før årsmøtet skal gjennomføres. 

Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for årsmøtet og informasjon om tidsfristene for å 

sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet, jf. fjerde ledd, og forslag til kandidater 

til styret og valgkomiteen, jf. § 9 første ledd. 

Minst tre uker før årsmøtet skal gjennomføres, sendes skriftlig innkalling til årsmøtet. Inn-

kallingen skal inneholde tid og sted for årsmøtet og saksliste og andre opplysninger om mø-

tet. Årsmøtedokumenter og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig på egnet sted se-

nest to uker før møtet. 

Forslag fra medlemmene, vedrørende saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 

mottatt av styret senest fire uker før årsmøtet skal gjennomføres. 

På ordinært årsmøte behandles: 
 

1. godkjenning av innkalling og saksliste 
2. valg av møteleder, referent og tellekorps 
3. årsberetning 
4. saker fremmet av medlemmer eller styret 
5. valg av styre 
6. valg av valgkomité. 

 
Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Medlemmer av Turledergruppa, jf. § 2, har stemmerett. 
Det kan ikke stemmes med fullmakt. 
 
Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. 
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§ 4 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan gjennomføres når turlederstyret eller 10 % av medlemmene i 
Turledergruppa krever det. Innkallingen gjøres på samme måte, og med samme frist, som 
for ordinært årsmøte, jf. § 3 tredje ledd. 
 
§ 5 Styre 
Turledergruppa ledes av et styre. Styret består av syv medlemmer valgt på Turledergruppas 
årsmøte. Ett medlem velges til leder, jf. § 7 andre ledd. 
 
Valgperioden er for to år. Medlemmene kan sitte i styret inntil seks år i samme rolle og inntil 
åtte år sammenhengende i flere roller. 

 

Styrets medlemmer har lik stemmerett i styret. 
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt 
flertall. 
 
DNT Oslo og Omegn oppnevner hvert år en sekretær til styret i turledergruppa. Sekretæren 
og redaktøren av medlemsbladet Turleder`n har møterett i styremøtene, men ikke stemme-
rett. 
 
Styrets leder kaller inn til styremøtene. 
 
§ 6 Styrets oppgaver 
Styret er Turledergruppas daglige representant i kontakten med administrasjonen i DNT 
Oslo og Omegn. Styret skal: 
 

1. tale turledernes sak og formidle turledernes erfaringer til DNT Oslo og Omegn sin ad-
ministrasjon og deres styre 

 
2. bidra til faglig utveksling og sosialt samhold mellom turlederne, og være en pådriver 

for å  
- avholde tre til fem turledermøter hvert år 
- innkalle og ha ansvaret for gjennomføringen av turlederhelgen, inkludert årsmø-

tet, hvert år 
 

3. bistå turledere i saker der det er meldt inn klage på en turleder og vedkommende 
turleder ønsker slik bistand 

 
4. bistå DNT Oslo og Omegn sin administrasjon med å øke den faglige kompetansen hos 

Turledergruppas medlemmer 
 

5. ha ansvar for medlemsbladet Turleder‘n og utnevne redaktør for bladet. 
 
Det skal gjennomføres minst seks styremøter i året. Referat fra styremøtene skal offentligjø-
res på turlederstyrets hjemmeside. 
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§ 7 Valg av medlemmer til turlederstyret og valgkomiteen 
Valget ledes av årsmøtets valgte møteleder. 
 
Årsmøtet velger styremedlemmer som er på valg, leder til styret som er på valg og nytt 
medlem til valgkomiteen som er på valg. 
 
Dersom et styremedlem velger å gå ut av styret før valgperioden er over, velges et nytt sty-
remedlem på neste årsmøte. Valget gjelder for resten av valgperioden til den som gikk ut av 
styret. 
 
§ 8 Valgkomité 
Valgene til styret og valgkomiteen forberedes av en valgkomite. 
Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Medlemmene velges for tre år. Ett medlem er på valg 
hvert år. Den som har sittet lengst er leder. 
 
Minst fire uker før årsmøtet skal gjennomføres, skal valgkomiteen levere begrunnet innstil-
ling til styret med forslag til medlemmer og leder av turlederstyret og til nytt medlem av 
valgkomiteen. 
 
I sitt arbeid med å utarbeide en innstilling, skal valgkomiteen tilstrebe å sikre mangfold i sty-
resammensetningen, jf. Veileder for valgkomiteer i DNT Oslo og Omegn. 
 
§ 9 Medlemmenes forslagsrett til nye medlemmer av turlederstyre og valgkomité 
Alle medlemmene av Turledergruppa kan, innen fristen som fremgår av kunngjøringen, jf. § 
3 andre ledd, sende inn forslag til nye medlemmer til turlederstyret og valgkomiteen. Det er 
ingen begrensning for hvor mange ganger et medlem kan foreslås som kandidat til styret el-
ler valgkomiteen. 
 
Forslaget sendes til valgkomiteen som skal avgi sin innstilling til nye styremedlemmer, jf. § 8 
andre ledd. 
 
Etter at valgkomiteens innstilling er gjort kjent, jf. § 3 tredje ledd tredje punktum, kan med-
lemmene av Turledergruppa fremme motforslag til den enkelte kandidat.  
Motforslag må begrunnes på årsmøtet av en annen enn kandidaten som er foreslått. 
 
Det stemmes på medlemmets forslag opp mot valgkomiteens forslag. Ved stemmelikhet 
stemmes det på nytt inntil det er oppnådd flertall for den ene kandidaten. 
 
§ 10 Endring av vedtektene 
Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet. Forslag til endringer må være ved-
lagt innkallingen til det aktuelle årsmøtet. 
 
Forslag til endringer i vedtektene skal underrettes til DNT Oslo og Omegn før forslagene leg-
ges frem på årsmøtet. 

************ 


