Vedtekter for Harstad Turlag.
Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. mai 1926 med senere
endringer. Siste 12.03.2018

Vedtekter for Harstad Turlag.
§ 1. Formål.
Harstad Turlag er en friluftslivforening som er åpen for alle, og som har det formål å utvikle
friluftslivet, særlig ved å lette og fremme vandring, og ved å utbre kjennskap til landsdelen.
For dette formål arbeider foreningen ved bl. annet å oppføre og drive hytter, opparbeide og
vedlikeholde ruter for vandring, lage rutebeskrivelser og annen informasjon, arrangere
fellesturer sommer som vinter, holde møter samt ved å fremme og støtte natur og
miljøverntiltak.
§ 2. Medlemmer.
Medlemmer av foreninger er:
a) Årsmedlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Æresmedlemmer som oppnevnes etter § 12.
Harstad Turlags del av kontingenten fra årsmedlemmer fastsettes av årsmøtet, men styret kan
regulere kontingenten i samsvar med DNTs reguleringer uten å forelegge saken for årsmøtet.
§ 3. Organisasjon
Harstad Turlag skal stå tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNT arbeider som
forbund for å styrke samarbeidet mellomforeningene, opptre på vegne av foreningene ovenfor
sentrale myndigheter og landsomfattende organisasjoner i økonomiske saker, samt natur – og
miljøvernsaker som har betydning for foreningene.
§ 4. Styret.
Foreningen ledes og dets midler og fond forvaltes av et styre bestående av leder og (6) seks
styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.
Styrets sete er i Harstad.
Styret sammenkalles av leder. Styret tar alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede og minst 3 er enig i
beslutningen. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Foreningen forpliktes ved underskrift av leder eller 2 av de valgte styremedlemmer.
§ 5. Valg.
Lederen og styrets øvrige medlemmer velges av årsmøte etter forberedelse av valgkomiteen
(jfr. § 7)

Forslag på leder for laget kan fremmes av minst 5 stemmeberettige medlemmer. Forslag om
medlemmer til styret kan fremsettes av stemmeberettige medlemmer av laget.
Forslag i henhold til første og annen setning må være innlevert skriftlig til laget innen 15.
januar for å kunne behandles på årsmøtet samme år.
§ 6. Valg av styret.
Om valg av styret gjelder følgende regler:
a) Lederen og styrets medlemmer velges alle for 2 år av gangen.
b) For å anses valgt som leder eller styremedlem i henhold til a), må vedkommende
oppnå over halvparten av de avgitte stemmer på årsmøte. Er ikke så tilfelle ved første
avstemming, foretas omvalg hvor maksimalt det dobbelte antall av de kandidater som
skal velges deltar, således at de som fikk færrest stemmer i første omgang trer ut.
Lederen velges ved særskilt valg.
c) Av styrets medlemmer - unntatt leder - uttrer hvert år minst 2 av representantene.
§ 7. Valgkomité
Valgene i henhold til § 5 og § 6 forberedes av en valgkomité. Medlemmer til valgkomiteen
foreslås av styret, og velges av årsmøtet. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.
Valgperioden er 3 år.
Valgkomiteen behandler de innkomne forslag og skal gi sin innstilling om valgene senest 4
uker før årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling og andre innkomne forslag legges ut til ettersyn 2 uker før årsmøtet
sammen med de øvrige dokumenter nevnt i § 10, annet ledd.
§ 8. Regnskap
Lagets regnskap avlegges for hvert kalenderår (1.1 - 31.12.) å revideres av revisor.
§ 9. Medlemmers forslagrett
Medlemmer kan sende inn forslag om foreningens anliggende til styret som tar det til
behandling. Hvis medlemmer ønsker det, og forslaget er innkommet til styret innen 2 uker før
årsmøtet, skal styret forelegge det for det kommende årsmøtet med sin uttalelse.
§ 10. Årsmøtet
Hvert år mellom 1. februar og 31. mars holdes årsmøtet med minst 2 ukers varsel innrykket i
alminnelige lest dagsavis.
I innkalling skal kort nevnes de saker og forslag som skal behandles med opplysninger om
hvor dokumentene ligge til ettersyn. På årsmøtet behandles.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Årsberetninger
Årsregnskap
Valg av leder og styremedlemmer
Valg av 3 medlemmer til valgkomité
Valg av seks (6) medlemmer til Turutvalget
Valg av minimum fire (4) medlemmer i Løypeutvalget
Valg av revisor med vararepresentant

h) Forslag som styret legger frem eller som i henhold til § 9 kreves lagt frem av medlem
av foreningen.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall med unntak som er nevnt i §§ 13 og 14.
Medlemmer har stemmerett fra fylte 15 år når de har vært innmeldt i minste 4 uker før
årsmøtet blir holdt og ha betalt sin årskontingent.
I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Unntatt ved de under c) og d) nevnte
valg og under g) nevnte valg av revisor.
§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av styret, eller etter skriftlig begjæring av
minste 25 medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og stemmerett gjelder de samme
regler som for ordinært årsmøtet.
§ 12. Æresmedlem.
Personer som i særlig grad har virket til foreningens fremme kan av årsmøtet oppnevnes som
æresmedlem
§ 13. Endring av vedtekter.
Endring i disse vedtekter vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. For endring i § 1 kreves 3/4
flertall, og videre må vedtaket gjentas ordrett med samme flertall på et ekstraordinært årsmøte
som holdes minste 4 uker senere.
§ 14. Oppløsning.
I tilfelle foreningen oppløses, må dette besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall. Foreningens
eiendeler og formue overdras til DNT for bestyring til ny forening er dannet. Hvis dette ikke
er skjedd innen 5 år etter oppløsningen overdras foreningens eiendeler for anvendelse til et
beslektet foretagende i Harstad Turlags arbeidsområde.

