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Vedtektsendringer – styresammensetning i hovedlaget i DNT FO 
 
Bakgrunn:  
Saken er meldt inn av styret i DNT Finnskogen og Omegn – Elverum:  
 
DNT FO Elverum vil melde inn en sak til årsmøte til FO. 
Styre stiller seg bak en vedtaksendring på at styreledere i lokallag får møte, tale og stemmerett i 
hovedlaget fra årsmøte 2022.  
 
Dette har vært et tema som vi lokallagsledere har jobbet for å få til over tid. I dag har vi bare tale 
og møterett i hovedstyret. Dette føles ikke riktig da vi sitter med mye interesse og kunnskap, men 
ikke får være med og ta beslutninger som påvirker vår jobb lokalt. Forslag til endring av vedtekter 
på årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn 2022 
  
§7 Styrets sammensetning. 
På bakgrunn av ønske fra lokallagene, fremmes det forslag om å endre setningen: «Lokallagene 
velger en kontaktperson som har møte- og talerett i hovedlaget.» til «Lokallagene velger en 
kontaktperson som har møte-, tale- og stemmerett i hovedlaget.» 
  
Forslag til endring av vedtekter for lokallagene på årsmøtet i DNT Finnskogen og Omegn 2022. 
§4 punkt 4 Endres fra «Styret er beslutningsdyktig, når mer enn halvparten av styremedlemmene 
er til stede. En i styret sitter også i styret i DNT FO som representant fra lokallaget med møte og 
talerett.» til «Styret er beslutningsdyktig, når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
En i styret sitter også i styret i DNT FO som representant fra lokallaget med møte-, tale- og 
stemmerett. 
 
Styret i DNT FO sin utredning av forslaget fra lokallaget i Elverum 
På vegne av styret har daglig leder kontaktet DNT sentralt for å drøfte forslaget, og høre om det 
finnes noen retningslinjer. I tillegg har vi sett til Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) som 
praktiserer en tilsvarende ordning. Her inngår lederne i kretsene (lokallagene) som ordinære 
styremedlemmer i HHT sitt styre. Slik styret forstår det er det derfor ikke noe som formelt hindrer 
at lokallagslederne kan bli en del av styret i DNT FO.  
 
Styret mener at det vil være en fordel å få med lokallagslederne inn som fullverdige 
styremedlemmer. Når de er med og bestemmer felles strategi, handlingsplan og budsjett vil de ta 
større eierskap til beslutningene og sørge for at det som vedtas sentralt også blir gjennomført 
lokalt. 
 
Lokallagene er sammen med daglig leder de som er mest operative og som deltar i den praktiske 
gjennomføringen, dvs. organiserer turer/arrangement, passer på hyttene og merker og rydder 
stiene. Styremedlemmene har mest lokal kunnskap og er mer i direkte kontakt med de frivillige 
(dugnadsgjenger, turledere, stifaddere og hyttetilsyn). Da er det også naturlig at de er med og tar 
beslutningene på hva som bør prioriteres. Det kan de få gjennom at lokallagslederne er med og tar 
beslutninger i hovedstyret.  
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Et spørsmål er om lokallagslederne vil være så opptatt lokallagets særinteresser at det går ut over 
en mer helhetlig tilnærming som et hovedlag bør ha. Styrets erfaring med lokallagslederne, som 
jevnlig har møtt på styremøtene, er meget god. En slik problemstilling virker ut fra erfaringene 
nesten irrelevant. Fellesinteressene er mye større enn særinteressene. Dessuten kan det uformes 
en god styreinstruks som tydeliggjør styrets oppgaver og rolle.   
 
Med fulle styrer i lokallag og hovedlag er vi nærmere 30 styrerepresentanter totalt, og det er 
krevende arbeid for valgkomiteer å finne gode kandidater til alle styrevervene. I 2022 har det vært 
spesielt krevende i hovedlaget. Å gå direkte inn i hovedlaget kan virke skummelt og overveldende. 
Det er mye å sette seg inn i. Ved at lokallagslederne blir en del av styret vil det bli færre å 
rekruttere for valgkomiteen og det vil sikre at styret til enhver tid har erfarne og dyktige 
styremedlemmer. 
 
Styret stiller spørsmål om det er et demokratisk problem dersom man velger å endre vedtektene 
slik at lokallagslederne automatisk blir styremedlemmer i hovedlaget når de blir valgt som 
styreleder i lokallaget. Lokallagslederne blir valgt av medlemmer som også har stemmerett på 
årsmøtet til hovedlaget. Det burde holde til å anse dem som demokratisk valgt av medlemmene i 
DNT FO. HHT praktiserer en tilsvarende løsning se punkt 2: https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/turistforeningen/files/cf8c783597da7b4099dd00ce1d72fd84f6dcffff.pdf   
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at styreleder i lokallaget blir en del av styret i FNT FO, og at de velges på 
årsmøtene i lokallagene i forbindelse med at de velges som styreledere. Vi utvider også styret til 7 
styremedlemmer for å fylle alle ansvarsområdene som er tillagt styret i DNT FO. Vedlagt ligger 
forslag til vedtektsendringer som gjenspeiler dette. Det er litt annerledes formulert enn forslaget 
fra Elverum, men formålet er det samme.  
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