
Vedtekter for DNT ung Drammen 
 
1 Formålet med DNT ung Drammen 
DNT ung Drammen er DNT Drammen og Omegn sin ungdomsgruppe for alle medlemmer i mellom 13 
og 30 år. 
 
Gruppen skal arrangere aktiviteter og turer for ungdom som engasjerer, utfordrer og bidrar til HELT 
EKTE opplevelser. Turene skal fortrinnsvis være for, av og med ungdom, og turene skal gjenspeile 
mangfoldet blant ungdommen.   
 
2 Styrets sammensetning og formål 
Årsmøtet velger et styre for DNT ung Drammen. Styret er sammensatt av følgende: 

1 styreleder 
3 styremedlemmer 
1 varamedlem 

 
Alle styreverv velges for et år av gangen og kan gjenvelges for inntil fire ganger for ett år av gangen. 

 
Styret skal representere DNT ung Drammen overfor DNT Drammen og Omegn 
 
Styret og Fagsjef aktivitet Ung i DNT Drammen og Omegn fastsetter tur- og aktivitetsprogrammet for 
DNT ung Drammen. 
 
Dersom DNT ung Drammen tildeles budsjettmidler til arrangement, er det styret og administrasjonen 
som er ansvarlige for forvaltningen av disse, og enes om brukes av de øremerkede midlene. 
 
3 Årsmøte i DNT ung Drammen 
Årsmøtet er DNT ung Drammens øverste organ. Samtlige medlemmer i DNT Drammen og Omegn 
mellom 13 og 30 år har møte-, stemme- og talerett på årsmøtet. Øvrige medlemmer i DNTD har 
møte- og talerett på årsmøtet.  
 
På årsmøtet behandles: 
- Godkjenning av stemmeberettigede. 
- Godkjenning av innkalling og saksliste. 
- Valg av møteleder og referent. 
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 
- Gjennomgang av året som har vært.  
- Forslag fra styret og/ eller medlemmer. 
- Valg av styreleder. 
- Valg av medlemmer til styre og valgkomité.  
 
Forslag fra medlemmer må være sendt DNT ung Drammen innen 3 uker før årsmøtedato. 
 Forslag til valg kan fremmes på årsmøtet. 
 
Valgene foregår skriftlig hvis ikke 4/5 av de møtende bestemmer noe annet. Vedtakene fattes med 
alminnelig flertall.  
 
Medlemmer er valgbare og har stemmerett når de er mellom 13 og 30 år, er innmeldt innen 
utgangen av foregående år og har betalt sin medlemskontingent. 
 
 



 
4 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte finner sted når styret ønsker det eller når minst 50 medlemmer én måned 
forut skriftlig har krevet det. Varsel, stemmeregler og stemmerettsregler er som for det ordinære 
årsmøtet.  
 
5 Valgkomité 
Årsmøtet velger en valgkomité av to personer for ett år av gangen. Valgkomiteens oppgave er å 
foreslå kandidater til tillitsverv som skal besettes på årsmøtet. 
 
6 Ikrafttredelse og endringer 
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet for DNT ung Drammen 19. august 2019.  
 
Endringer i vedtektene fastsettes av årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer for 
endringer i vedtektene.  
 


