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VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 
 

§ 1 Formål 
Larvik og Omegns Turistforening har som formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert 
friluftsliv. Formålet oppnås ved  

- opparbeide og merke ruter for fotturer og skiturer. 
- utarbeide turbeskrivelser og drive veiledning. 
- å bygge og drive turisthytter 
- arrangere turer, møter og kurs. 
- Verne om naturen. 

 
§ 2 Medlemmer 

Foreningen har følgende medlemskategorier: 
 - Hovedmedlem    
 - Student / ungdom (19- 26 år) 
            - Skoleungdom(13-18 år) 
            - Honnørmedlem(over 67 år) 
            - Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem.  
            - Barnas Turlag(0-12år) 

- Livsvarig medlem     
            - Familiemedlemskap 
 
Larvik og Omegns Turistforening er tilsluttet Den Norske Turistforening. DNT’s landsmøte 
fastsetter medlemskontingenten. 
 

§ 3 Styret 
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer med 4 varamedlemmer. Styret består av styreleder, 
nestleder og 6 styremedlemmer. De 6 styremedlemmene skal være ledere for henholdsvis 
løypekomiteene, hyttekomiteene og aktivitetskomiteen, samt en representant fra styret til Barnas 
Turlag, DNT ung og Seniorgruppa. Av de 4 varamedlemmene, er det 3 ordinære varamedlemmer 
og 1 vara for DNT ungs styremedlem. Varamedlemmene deltar i styremøtene med tale- og 
forslagsrett. Leder av Bøkeskogutvalget deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett. 
 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. 
Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. 
 

Styret forvalter foreningens midler på beste måte. Styret trekker opp retningslinjene for 
foreningens drift, og treffer avgjørelser i alle saker som ikke hører inn under årsmøtet. 
 

Styret inngår kontrakter på vegne av foreningen.  
Styret tilsetter daglig leder.  
Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede. 
Styreleder og daglig leder ansetter øvrige ansatte. 
 

Styret utpeker foreningens representanter til landsmøtet i DNT. 
 

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrelederen eller 2 styremedlemmer. 
 

§ 4 Valg av styret 
Styreleder, nestleder og ledere for henholdsvis løypekomiteene, hyttekomiteene og 
aktivitetskomiteen velges ved særskilt valg for 2 år av gangen. Varamedlemmene og 
styremedlemmene fra Barnas Turlag, DNT ung og Seniorgruppa velges for 1 år av gangen. 
Det ene året er styreleder og ett styremedlem på valg, mens nestlederen og to styremedlemmer er 
på valg det andre året. 
Ved valg av styret kreves at kandidatene får over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. 
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§5 Medlemmenes forslagsrett 
Et hvert medlem kan sende forslag til styret. Årsmøtet averteres i Larviks aviser 6 uker før 
årsmøtet med varsel om at forslag skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Styret 
forelegger forslaget med sin innstilling for årsmøtet. 
 

§ 6 Valgkomité 
Valgene på årsmøtet forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomiteens leder og 2 
medlemmer velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Funksjonstiden er slik at minst 1 
medlem fungerer videre. Valgkomiteens leder innkaller til møte innen 15. januar. 
Valgkomiteen samarbeider med styreleder og komitéledere. 
 

§ 7 Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av mars måned. Det skal innkalles til årsmøte ved annonse 
i Larviks aviser med minimum 14 dagers varsel. I innkallingen skal kort nevnes de saker og 
forslag som skal behandles. 
 

På årsmøtet behandles: 
- Årsberetningen 

 - Regnskapet med revisors beretning 
 - Valg av: - styreleder 
   - nestleder     
   - løypesjef 
   - hyttesjef 
   - aktivitetsleder 
   - styremedlem fra Barnas Turlag 
   - styremedlem fra DNT ung 
   - styremedlem fra Seniorgruppa 
   - 4 vararepresentanter til styret 
   - 2 revisorer    

- medlemmer til løypekomitéer, hyttekomitéer, aktivitetskomité, 
Bøkeskogutvalget, natur og miljø-komite, UT.no-komité, Barnas Turlags 
styre, DNT ungs styre og Seniorgruppas aktivitetskomité.  
- leder og 2 medlemmer til valgkomiteen. 

- forslag fra medlemmer eller styre. 
- eventuelt. 

 

Årsmøtet fatter vedtak med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styrelederens stemme 
utslaget. Til vedtektsendring kreves ¾ flertall av de fremmøtte. 
Alle medlemmer over 18 år har stemmerett. 
 

Valg av styremedlemmer foregår skriftlig, unntatt når det bare foreligger 1 forslag, og ingen 
forlanger skriftlig avstemming. 
 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller etter skriftlig forlangende av minst 
25 medlemmer. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som det ordinære og kan bare behandle den eller 
de saker som er nevnt i innkallingen. 
 

§ 9 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen er gyldig bare når det gjøres vedtak på 2 påfølgende årsmøter og med 
¾ flertall etter at forslag om oppløsning er nevnt i innkallingen. Blir oppløsningen vedtatt må 
saken opp på neste ordinære årsmøte. 
 

For at vedtaket om oppløsningen skal være gyldig, må det vedtas igjen med 
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¾ flertall på neste ordinære årsmøte. 
 

Ved endelig vedtak om oppløsning overføres foreningens midler og drift til DNT. 


