
EN VEILEDER FOR VALGKOMITEEN I  
TØNSBERG OG OMEGN TURISTFORENING 
 
VEDTEKTER: 
 
§5 Valgkomite 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. 
Etter forslag fra styret velger årsmøtet 3 medlemmer for 2 år. For å sikre at ikke alle medlemmene i valgkomiteen 
slutter samtidig, kan et medlem velges for 1 år. 
Valgkomiteen velger selv sin leder for ett år. 
Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til de tillitsverv som er angitt i §4 nr 1-5 samt varamedlem, og forslag 
på ansvarlige for de nødvendige komiteer i §6 (7). Senest 14 dager før årsmøtet skal valgkomiteen framlegge sin liste 
over kandidater for kommende valg. 
 
§4 Styret 
TOTs oppgaver og midler forvaltes av et styre. Styret består av  
1. Leder – valgt for 1 år. 
2. Styremedlem med ansvar for oppfølging av økonomi og økonomiske saker - valgt for 2 år. 
3. Styremedlem med ansvar for oppfølging av hytter og løyper, dvs. kontakt med hyttekomiteer og løypekomiteer - 

valgt for 2 år. 
4. Styremedlem med redaksjonelt ansvar for lokalt medlemsblad samt informasjonstiltak - valgt for 2 år. 
5. Styremedlem med ansvar for felles turer og arrangementer som ikke dekkes av øvrige grupper (pkt 6-10 under) - 

valgt for 2 år. 
6. Styremedlem med funksjonstid 1 år, pekt ut eller valgt av Klatrergruppa før årsmøtet. Klatregruppa peker ut eller 

velger også et varamedlem for denne. 
7. Styremedlem med funksjonstid 1 år, pekt ut eller valgt av Barnas Turlag før årsmøtet. Barnas Turlag peker ut eller 

velger også et varamedlem for denne. 
8. Styremedlem med funksjonstid 1 år, pekt ut eller valgt av TOT Ung før årsmøtet. TOT Ung peker ut eller velger også 

et varamedlem for denne. 
9. Styremedlem med funksjonstid 1 år, pekt ut eller valgt av Aktiv før årsmøtet. Aktiv peker ut eller velger også et 

varamedlem for denne. 
10. Styremedlem med funksjonstid 1 år, pekt ut eller valgt av Seniorgruppa før årsmøtet. Seniorgruppa peker ut eller 

velger også et varamedlem for denne. 
 

I tillegg velger årsmøtet for 1 år et felles, fast møtende varamedlem. Denne har stemmerett ved forfall fra en av de 5 
første ovenfor nevnte. 
 
Valgene på nr. 2-5 foregår slik at det tilstrebes at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. TOTs årsmøte informeres om 
valgene i nr. 6-10. 
 
Det valgte styret velger nestleder for 1 år i sitt første styremøte. Styret vedtar selv sin arbeidsform og arbeidsfordeling. 
Styret er beslutningsdyktig når 5 eller flere medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Foreningen tegnes ved underskrift av styreleder og et styremedlem i fellesskap, alternativt av nestleder og 2 
styremedlemmer i fellesskap. Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsbetingelser for denne. 
 
 

 
 
Hvilken funksjon har valgkomiteen: 
Valgkomiteen innehar et viktig verv i foreningen: Å finne dyktige personer med riktig kompetanse til styret. 
 
 
Grunnleggende: 
- Det skal legges vekt på å få dyktige personer med innsikt, erfaring og kjennskap til DNT/TOT inn i styret. 
- Det er ønskelig med personer med et bredt kontaktnett i og utenfor DNT-systemet. 
- Kandidatene må være villige til å bruke tilstrekkelig tid til styre- og komitearbeid. 
- Medlemmer i valgkomiteen kan ikke velges. 
- Ansatte kan ikke velges. 
 
 
 



Arbeidet: 
- Etter årsmøtet konstituerer valgkomiteen seg selv og velger leder for et år.  
- Valgarbeidet bør starte senest i oktober. 
- Avholde faste møter og fordele arbeidsoppgavene. 
- Hjelpemidler: medlemslister fra TOT, nettverk (faglig, politisk, næringsliv, egne rekker), årsmeldinger, strategi- og 
handlingsplaner og annen dokumentasjon fra TOT sitt arbeid. 
- Det skal være dialog mellom styreleder/daglig leder og valgkomite. 
- Delta på et styremøte i løpet av høsten for å gjøre seg kjent med styrets arbeid og arbeidsform. 
- Lage en oppsummering av behov for kompetanse og representasjon, hva trengs i styret. 
 
Viktige punkter: 
- Det skal legges vekt på en fordelt representasjon: kjønn, grupper, geografi, alder. 
- Det trengs strukturerte personer til styret (det er det strategiske arbeidet som utvikler foreningen). 
- Smart å tenke langsiktig (fremtidig leder). 
- Bør ikke være automatisk gjenvalg, vurdering av innsats. 
- Styreleder bør ikke komme med forslag til kandidater 
- Kommunisere tydelig hva vervet innebærer overfor personer man tar kontakt med. Hva som forventes av arbeid og 
hva man kan få igjen. 
 
Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver i TOT: 
TOT har valgt å satse på et arbeidende styre, dvs. at alle styremedlemmene har arbeidsoppgaver i tillegg til vanlig 
styrearbeid.  

1. Styreleder: 
Følger opp og ivaretar arbeid og formaliteter ved kontoret med blant annet arbeidsgiveransvar og personalansvar. Har 
formelt ansvar for saksliste og innkalling til styremøter. Følger opp aktuelle styringsdokumenter.  
Er foreningens pressekontakt og representerer foreningen utad, herunder v/v det offentlige og i DNT-Vestfoldmøter. 

2. Økonomiansvarlig 
Fremmer forslag til budsjett og medvirker når regnskapsansvarlig legger fram forslag til årsregnskap. Vurderer 
tilleggsbevilgninger. Følger opp regnskapsansvarliges økonomirapporter og rapporterer jevnlig til hvert annet 
styremøte. Attesterer utbetalinger. 
Følger opp offentlige planer som berører friluftsliv og naturvern. 

3. Hytte- og løypeansvarlig: 
Er toveis bindeledd mellom styret og komiteene for hyttene og løypene. Følger opp at TOT’s løyper og hytter holder den 
standard som foreningen forventer etter DNT’s retningslinjer. Har minst 1 befaring på vinter- og 1 på sommerløypene 
sammen med leder for den respektive løypa. Følger opp at det årlig gjennomføres tilsyn på alle hytter etter gitte 
retningslinjer. Holder minst 2 fellesmøter med komiteene for å utveksle erfaring.  

4. Informasjonsansvarlig 
Peker ut og ivaretar redaksjonskomiteen for TOT’n med hovedansvar for bladet. Planlegger og bistår v/informa-
sjonstiltak/brosjyrer.  
 
5. Turkoordinator 
Ansvar for gjennomføring av turtilbud og arrangementer (kan delegeres) som ikke ivaretas av gruppene i punktene 6-
10. Koordinerer arbeid med lokalt turprogram. Nasjonalt initierte arrangementer ivaretas av sekretariat og styre. 
Bidrar med info til gruppene om HMS for lokale turarrangementer. Samarbeider med de andre foreningene i Vestfold 
om turtilbud, kurs og aktiviteter. 

6. Klatregruppa 
7. Barnas Turlag 
8. DNT Ung Tønsberg 
9. Aktiv  
10. Seniorgruppa 
Tilbyr turer og aktiviteter for medlemmene og tiltrer styret med fulle rettigheter. 
 
11. Vara 
Møter i styret med tale- og forslags-rett. Trer inn med stemmerett ved forfall fra en av de fem første ovenfor nevnt. 
Ivaretar de oppgaver som styret peker uk. 


