
VEDTEKTER DNT LILLEHAMMER 
 

§ 1 FORMÅL  
DNT Lillehammer er en medlemsforening i Den Norske Turistforening, DNT. Foreningens 
formål er å fremme et enkelt, aktivt, allsidig, naturvennlig, sikkert og bærekraftig friluftsliv. 
For å nå dette målet skal DNT Lillehammer bl.a.: 

 inspirere og legge til rette for naturglede og et bærekraftig friluftsliv preget av 
mangfold og inkludering, samt for dugnadsinnsats blant medlemmer. Dette gjøres 
gjennom informasjon, turbeskrivelser, møter og kurs, og ved å arrangere turer og 
aktiviteter for alle aldersgrupper i nærområder og i fjellet. 

 legge spesielt til rette for friluftsliv for barnefamilier og ungdom. 

 arbeide for et godt og sikkert sti- og løypenett og god tilkomst til våre hytter. 

 samarbeide med andre lokale foreninger og DNT. 

 arbeide for sikring av naturområder for friluftsliv. 

 drive turisthytter for å sikre ferdsel i DNT Lillehammers/DNTs sti- og løypenett. 
 

§ 2 MEDLEMSKAP 
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i kommunene Gausdal, Øyer, 
Lillehammer og den nordre delen av Ringsaker. Medlemmer kan også bo andre steder og 
ønske å være medlem i DNT Lillehammer.  
 
Personer som har gjort en særskilt stor innsats for foreningen, kan av styret utnevnes til 
æresmedlemmer. Vedtaket må være enstemmig av et fulltallig styre. Æresmedlemmer 
betaler ikke kontingent. 
 

§ 3 KONTINGENT 
Årskontingenten følger DNTs anbefalte satser for de respektive medlemsgruppene. 

§ 4 SIGNATUR/PROKURA 
DNT Lillehammer forpliktes ved underskrift av styrets leder eller nestleder. Styrets leder har 
prokura alene. 
 
§ 5 ÅRSMØTE 
Årsmøtet holdes innen 15. mars og kunngjøres senest seks uker før i sosiale medier, som 
nyhetsbrev, nettside og Facebook. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende 
senest fire uker før møtet. Innkalling med saksliste og eventuelle saksframlegg 
offentliggjøres på nettsiden minst én uke før årsmøtet. Alle over 15 år, som er registrert som 
medlemmer per 1. februar, har møte- og stemmerett.  
 
Årsmøtet skal inneholde:  

 godkjenning av innkalling og saksliste 

 valg av møteleder 

 valg av referent og to personer til å underskrive referatet 

 årsmelding 

 regnskap 



 budsjett 

 innkomne forslag  

 valg:  
- styreleder og fire styremedlemmer velges for to år. 
- varamedlem velges for to år. 
- leder av følgende komitéer er fullverdige styremedlemmer og velges for to år: 
turkomitéen, hyttekomitéen, sti- og løypekomitéen og Barnas Turlag. Leder av DNT 
ung og DNT fjellsport er også fullverdige styremedlemmer, men velger sine 
respektive styremedlemmer i egne årsmøter.  
- medlemmer av DNT Lillehammers komitéer velges for ett år. 
- to medlemmer til valgkomitéen velges for to år. 
- revisor velges for to år. 
 

Alle forslag må ha absolutt flertall for å bli vedtatt. For vedtektsendringer, se § 9.  

 
§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte holdes etter vedtak i styret, eller når minst 5 % av medlemmene skriftlig 

forlanger det. Dato for det ekstraordinære årsmøtet kunngjøres i sosiale medier senest 14 dager 

etter styrevedtak eller mottatt krav. Innkalling med saksliste og forslag til vedtak offentliggjøres på 

nettsiden minst en uke før det ekstraordinære årsmøtet.  

 

§ 7 STYRETS ARBEID  
Styreleder velges av årsmøtet, og resten av styret konstituerer seg selv.  

 Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og 
årsmøtevedtak. Styreleder leder styrets møter og forhandlinger. 

 Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til daglig leder. 
 Leder innkaller til styremøter så ofte behovet tilsier, eller når minst tre av 

styremedlemmene krever det. 
 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, i 

tillegg til leder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.   
 Ett styremedlem har ansvar for å føre protokoll over alle styremøter og 

medlemsmøter. 
 Styrets økonomiansvarlige fører foreningens regnskap i samarbeid med 

regnskapsfører og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på en forsvarlig 
måte. 

 Styret kan utpeke nye komitémedlemmer i valgperioden ved frafall. 

 
§ 8 VEDTEKTSENDRING 
Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal 

kunngjøres sammen med innkallingen. 

 

§ 9 OPPLØSNING 
Forslag om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Vedtak om 
oppløsning må behandles på to påfølgende årsmøter for å være gyldig.  
 



Blir foreningen vedtatt oppløst, tilfaller eiendelene Den Norske Turistforening, som tar vare 
på midlene inntil en ny forening med samme formål er stiftet. 
 
(Vedtektene ble vedtatt på det ordinære årsmøtet 28.10.1946, med senere endringer på 
årsmøter 07.12.1972, 08.12.1988, 01.12.1994, 24.02.19, 24.02.2000, 22.02.2001, 05.03.2014 
og 03.03.2021) 
 
 


