
 
 

 

 

VEDTEKTER FOR DEN 

NORSKE TURISTFORENING 

(Vedtatt 10. juni 2022) 

§ 1 Formål 

Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, 

og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.  

 

§ 2 Den Norske Turistforening - DNT 

DNT er et forbund av selvstendige medlemsforeninger som innbefatter de turistforeninger og turlag 

som er utgjør forbundet Den Norske Turistforening samt landsstyret, sentraladministrasjon og 

komiteer og utvalg som hører til dette (DNT sentralt). 

 

§ 3 Arbeidsområder for DNT sentralt 

Etter formålet skal DNT sentralt arbeide bl.a. med å:  

- styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene 

- opptre på vegne av eller bistå medlemsforeningene overfor sentrale myndigheter, 

landsomfattende organisasjoner/organer o.l. 

- arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder 

- fremme og støtte øvrige natur - og miljøverntiltak av betydning for medlemsforeningene 

- utgi årbok, medlemsblad og ivareta øvrig kommunikasjonsvirksomhet 

 

§ 4 Medlemsforening 

Medlemsforening er betegnelse for de selvstendige turistforeninger og turlag som er medlem av 

DNT. Landsmøtet kan, etter tilråding fra landsstyret, oppta lokale turistforeninger og turlag som 

medlemsforening i DNT. Opptak av nye medlemsforeninger krever 2/3 flertall. Ved opptak av 

foreninger som arbeider innenfor et av medlemsforeningenes medlemsområder, skal den aktuelle 

medlemsforening godkjenne dette.  

Medlemsforeningene inngår en avtale med DNT sentralt hvor bl.a. medlemsområde, arbeidsområde, 

rettigheter og plikter er beskrevet.  

Enkeltpersoner kan ikke være direktemedlem i DNT sentralt. Som en overgangsordning kan 

enkeltpersoner være direktemedlemmer dersom de bor på steder hvor det ikke er etablert en 

medlemsforening eller de ikke naturlig sokner til en eksisterende forening. 

En medlemsforenings medlemsområde bør ha minst 10.000 innbyggere. 



 
 
 

§ 4b Medlemsforeningers bruk av DNT-navnet og DNTs logo 

En medlemsforening kan ta i bruk Den Norske Turistforening eller DNT som en del av sitt navn etter 

tillatelse fra landsstyret. En slik rett bortfaller hvis medlemsforeningen melder seg ut av eller 

ekskluderes fra DNT. 

Medlemsforeningene har rett til å benytte DNTs logo sammen med sitt eget navn eller som en del av 

sin egen logo. Denne retten bortfaller hvis medlemsforeningen melder seg ut av eller ekskluderes fra 

DNT. 

Tvist om navn og bruk av DNTs logo kan bringes inn for domsutvalget av landsstyret eller berørte 

medlemsforeninger. 

 

§ 5 Medlemsrettigheter 

Alle enkeltmedlemmer har forslags- og stemmerett i sin medlemsforening, og kan velges til tillitsverv 

i alle ledd i organisasjonen fra det året de fyller 15 år. Medlemmer under 15 år kan fremme 

synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen gjennom egen medlemsforening. 

De enkelte medlemmer i medlemsforeningene har gjensidige medlemsrettigheter ved besøk på 

hverandres hytter, deltakelse på hverandres turer, kurs og liknende arrangementer - dog ikke 

forslags- og stemmerett på hverandres årsmøter o.l.  

Videre har disse medlemmene medlemsfordeler på hyttene til andre foreninger DNT sentralt til 

enhver tid har avtale om gjensidige medlemsrettigheter med. Tilsvarende har medlemmene i disse 

andre foreningene medlemsrettigheter på hyttene og arrangementene til alle medlemsforeningene i 

DNT. 

 

§ 6 Landsmøte 

Landsmøtet er DNTs øverste organ. Landsmøtet holdes innen 30. juni hvert annet år og innkalles med 

minst 4 ukers skriftlig varsel. Sammen med innkallingen skal følge saksliste og innstilling fra 

valgkomiteen. 

Landsmøtet ledes av en valgt dirigent. Landsmøtet skal behandle: 

a) Landsstyrets beretning 

b) Regnskap for DNT sentralt og eventuell fordeling av overskudd til medlemsforeningene 

c) Viktige økonomiske budsjettforutsetninger  

d) Forslag som er fremmet av landsstyret eller forslag som er fremmet av en medlemsforening 

innen utgangen av mars måned det året det er landsmøte 

e) Valg av landsstyrets leder  

f) Valg av landsstyremedlemmer 

g) Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen 



 
 
 

h) Valg av medlem og varamedlem til domsutvalget 

i) Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar 

 

§ 7 Landsstyret 

Landsstyret leder virksomheten til DNT sentralt. Landsstyret består av leder og 11 styremedlemmer. 

Landsstyret velger en nestleder blant landsstyrets medlemmer.   

Landsstyret innkalles av lederen så ofte som behovet tilsier, eller når minst 3 av landsstyrets 

medlemmer forlanger det. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede 

likevel slik at et vedtak krever minst 5 stemmer for. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme 

utslaget. 

Forvaltningen av DNT sentralt hører under landsstyret. Landsstyret skal sørge for forsvarlig 

organisering av virksomheten, holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og plikter og 

påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Herunder skal landsstyret påse at DNT sentralt har en forsvarlig egenkapital. Landsstyret fastsetter 

årsberetning, årsregnskap og utdeling av formålskapital årene det ikke er landsmøte. 

Landsstyret ansetter foreningens generalsekretær og fastsetter dennes vilkår. For øvrig treffer 

landsstyret alle avgjørelser som ikke er tillagt landsmøtet. 

Landsstyret er tvisteløsningsorgan for uenighet mellom medlemsforeninger, og har myndighet til å 

fatte beslutninger om blant annet grenser for geografiske arbeidsområder der situasjonen er fastlåst. 

 

§ 8 Arbeidsutvalg 

Innen landsstyret skal det være et arbeidsutvalg bestående av landsstyrets leder og nestleder.  

Arbeidsutvalget har instruksjonsmyndighet overfor generalsekretæren og kan avgjøre saker etter 

delegasjon fra landsstyret.  

 

§ 9 Signatur 

Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og nestleder i fellesskap eller av 5 av landsstyrets 

øvrige medlemmer i fellesskap. 

 

§ 10 Administrasjon 

Administrasjonen ledes av generalsekretæren. Generalsekretæren har møte-, forslags- og talerett på 

landsstyremøter og på landsmøtet. Generalsekretæren representerer DNT sentralt utad i saker som 

inngår i den daglige ledelse. 

 

 



 
 
§ 11 Domsutvalg 

Domsutvalget består av tre medlemmer og et varamedlem. Medlemmer av domsutvalget har en 

valgperiode på 2 år. Maksimal funksjonstid for medlemmer er 6 år.   

Medlemmene kan ikke være medlem av DNTs landsstyre, i styret i noen av medlemsforeningene eller 

ansatte i DNT sentralt eller i medlemsforeningene. Domsutvalget ledes av det medlemmet som er 

inne i siste år av sin periode. Domsutvalget skal bestå av minst én jurist.   

Domsutvalget behandler tvister mellom DNT sentralt og en medlemsforening i henhold til 

medlemskapsavtalen punkt 7. Videre behandler domsutvalget sak om ugyldighet i henhold til § 17 

samt andre tvister som landsstyret finner at domsutvalget bør avgjøre.  

 

§ 12 Kontingent 

Landsstyret fastsetter kontingenten fra medlemsforeningene etter retningslinjer vedtatt av 

landsmøtet. Endringer i disse retningslinjene krever 2/3 flertall av avgitte og gyldige stemmer på 

landsmøtet. 

 

§ 13 Utdeling av midler til medlemsforeningene 

Beslutning om utdeling av overskudd til medlemsforeningene gjøres av landsmøtet etter at 

landsstyret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Det kan ikke 

besluttes utdelt mer av overskuddet enn det landsstyret har foreslått.  

Alle midler som skal overføres til medlems-foreningene, skal utbetales så snart det er praktisk mulig. 

 

§ 14 Hederstegn 

Personer som har gjort en særskilt innsats for foreningen kan av landsstyret tildeles hederstegn. 

 

§ 15 Saksforberedelse til landsmøtet 

På landsmøtet kan bare fremmes endringsforslag eller utsettelsesforslag til allerede innsendte 

forslag. Slike forslag må leveres skriftlig til ordstyreren før strek er satt, og skal være undertegnet av 

forslagstilleren/forslagstillerne. Eventuelle endringsforslag må ikke gå utover realiteten i det forslaget 

de knytter seg til. 

Behandling av overordnede/strategiske styringsdokumenter, eller saker som kan være til vesentlig 

ulempe for medlemsforeninger skal foregå i henhold til følgende alternativ: 

- En sak som er utarbeidet på prinsippnivå: Saken sendes ut på forhånd og gis en fyldig 

orientering på landsmøtet. Landsmøtet drøfter saken og synspunkter refereres. Landsstyret 

gis fullmakt til endelig utforming. 

- En sak som har hatt en omfattende (og detaljert) forberedelse. Her skal det gjennomføres en 

høringsprosess.  



 
 

- En sak som kan medføre vesentlig ulempe for medlemsforeninger. Her er det viktig å 

gjennomføre en høringsprosess.  

Høringsprosesser:  

Landsstyret vedtar høringsdokument. Etter høring vedtar landsstyret revidert forslag som fremmes 

for landsmøtet. Endringsforslag må fremmes skriftlig fra medlemsforeninger før landsmøtet 

begynner, og deles ut ved landsmøtets start. Saken vedtas av landsmøtet. 

 

§16 Misbruk av landsmøtets myndighet 

Landsmøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse medlemsforeninger eller andre 

en urimelig fordel på bekostning av andre medlemsforeninger eller DNT sentralt. 

 

§ 17 Myndighet til å reise sak om ugyldighet 

En medlemsforening, styreleder, et medlem av landsstyret, generalsekretær eller et flertall av de 

ansatte i DNT sentralt kan reise sak med påstand om at en beslutning i landsmøtet er ugyldig fordi 

den er ulovlig eller i strid med disse vedtekter. Sak om gyldighet av beslutning i landsmøtet må innen 

tre måneder reises for DNTs domsutvalg. Domsutvalget avgjør saken med bindende virkning. 

Domsutvalgets avgjørelser kan innen tre måneder bringes inn for voldgift for overprøving. 

 

§ 18 Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret med 4 ukers varsel eller når foreninger som 

representerer et stemmetall utgjørende på minst 50 i henhold til stemmerettsreglene i § 19 krever 

det. 

 

§ 19 Stemmerett på landsmøtet 

Medlemsforeninger har stemmerett med 1 stemme for hver påbegynt 500 medlemmer til 5000 

medlemmer og deretter 1 stemme for hver påbegynt 1000 medlemmer. 

I medlemstallet inngår samtlige medlemskategorier. Til grunn for stemmerettsberegningen legges 

dokumentert medlemstall pr. 31/12 året før landsmøtet. 

Alle medlemsforeninger skal møte på landsmøtet eller la seg representere ved fullmakt. Landsstyret 

avgjør hvor mange representanter de enkelte foreningene kan møte med, for eks. i forhold til 

foreningens stemmetall. En forening kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre foreninger. 

Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hver enkelt medlemsforening. 

 

§ 20 Valg av landsstyret 

a) Lederen og landsstyremedlemmene velges alle for 2 år av gangen. Maksimal funksjonstid for 

leder og medlem er 6 år. Dersom et medlem av landsstyret velges som leder teller det som en ny 

periode på maksimalt 6 år.  



 
 
b) Landsstyrets leder og 9 medlemmer velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. 

c) Ett av landsstyrets medlemmer med varamedlem velges av og blant styremedlemmene i DNTs 

ungdomsorganisasjon (DNT ung). 

d) Ett av landsstyrets medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte i DNT sentralt. 

Nærmere regler om framgangsmåten ved valget fastsettes av landsstyret. 

e) Ved valg av styreleder i henhold til punkt b avgir hver medlemsforening stemme på kun én av 

kandidatene. For å anses valgt som leder i henhold til punkt b må vedkommende oppnå over 

halvparten av de avgitte stemmer under landsmøtet. Er så ikke tilfelle ved første avstemming, 

foretas omvalg. Ved omvalget deltar de to kandidatene som fikk flest stemmer ved første 

avstemming. 

f) Ved valg av landsstyremedlemmer avgir hver medlemsforening maksimalt stemme på så mange 

styremedlemmer som er på valg. De av kandidatene som får flest stemmer er valgt. 

 

§ 21 Valgkomité 

Valgene i henhold til § 20b forberedes av en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer og 1 

varamedlem, alle valgt av landsmøtet blant medlemsforeningenes medlemmer. Medlemmer av 

valgkomitéen har en valgperiode på 2 år. Maksimal funksjonstid for medlemmer er 6 år. 

Et hvert stemmeberettiget medlem av en medlemsforening kan fremme forslag til valgkomiteen på 

valg av landsstyremedlemmer og styreleder. 

Forslag må være innlevert skriftlig til valgkomiteen innen utgangen av februar måned for å kunne 

behandles på landsmøtet samme år. 

Valgkomiteen kan også innstille andre enn de som er foreslått. Landsmøtet fastsetter retningslinjer 

for valgkomiteens arbeid.  Det bør tilstrebes en rimelig geografisk fordeling av 

landsstyremedlemmer, en rimelig fordeling mellom små og store medlemsforeninger og en rimelig 

fordeling mellom kvinner og menn.  

Valgkomiteen innstiller også på valg til domsutvalget etter § 6 h. 

 

§ 22 Utmeldelse 

Medlemsforeninger kan melde seg ut av DNT, men må gi minst 12 måneders skriftlig varsel før 

utmeldelsen trer i kraft. 

 

§ 23 Eksklusjon 

Medlemsforeninger som ikke oppfyller sine forpliktelser i tråd med vedtekter, medlemskapsavtale og 

opptakskriterier kan ekskluderes fra DNT etter vedtak på landsmøtet med 3/4 flertall av avgitte og 

gyldige stemmer. Ved eksklusjon av en medlemsforening gjelder ikke bestemmelsen i § 15 om 

saksforberedelser for saker som kan være til vesentlig ulempe for andre medlemsforeninger. 

 

 

 



 
 
§ 24 Oppløsning av medlemsforening 

Dersom en medlemsforening oppløses, skal medlemsforeningens midler overføres til en tilsvarende 

forening eller til DNT sentralt, med mindre annet følger av medlemsforeningens egne vedtekter og 

vedtak. 

 

§ 25 Oppløsning 

DNT kan bare oppløses dersom det vedtas på 2 påfølgende ordinære landsmøter med 3/4 flertall av 

avgitte og gyldige stemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, fordeles DNT sentralt sine midler til 

medlemsforeningene i forhold til deres stemmetall på landsmøtet. Hvis en slik fordeling ikke er 

aktuell, går foreningens midler og eiendommer over til staten ved det departementet som har 

hovedansvar for det arbeidsfelt turistforeningene representerer. Departementet er forpliktet til å 

avgi midlene videre til en eventuell ny forening hvis formål er i pakt med den gamle foreningen. 

 

§ 26 Vedtektsendringer 

Endring av vedtektene skjer etter vedtak i landsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte 

og gyldige stemmer samt at forslaget om vedtektsendringer er sendt medlemsforeningene minst 3 

måneder før landsmøtet. For endring av §§ 1, 23, 25 og 26 kreves 3/4 flertall av avgitte og gyldige 

stemmer på landsmøtet. 

 

§ 27 Habilitet 

Et styremedlem kan ikke være med i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål der 

styremedlemmet eller dennes nærstående må regnes å ha en klar personlig eller økonomisk 

særinteresse i saken. Det samme gjelder for generalsekretæren. Ved avgjørelse om noen er 

nærstående etter denne regelen, gjelder aksjelovens regler tilsvarende. 


