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18. november 2020

Dagsorden Notodden Turlags ekstraordinære årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte 18. november 

Saksliste for Notodden Turlags ekstraordinære årsmøte i henhold til organisasjonens vedtekter: 

1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling og saksliste

b) Valg av dirigent, protokollsagnatur og tellekorps

c) Styreleders tale til årsmøte

2. Sak 1: Skal Notodden Turlag bli en del av DNT Telemark?
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E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Besøksadresse: Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Åpningstider: Torsdager 16.00-18.00. 

SAK 1:  
Skal Notodden Turlag bli en del  

av DNT Telemark? 
 
 
 
Bakgrunn: Notodden Turlag er den eneste DNT-foreningen i gamle Telemark fylke som ikke er en del av 
DNT Telemark. Styret i Notodden Turlag er ved avstemming enige om at vi ønsker å bli en del av 
fylkeslaget, av flere årsaker: 
 

• Større gjennomslagskraft mot den nye, utvidede fylkeskommunen 
• Større gjennomslagskraft mot DNT Sentralt og andre aktører - sammen er vi sterkere 
• Hjelp til administrative oppgaver som regnskap, hyttebooking, generelle henvendelser, 

høringsuttalelser, pressesaker, søknadsskriving og kurs 
• Større fagmiljø og utviklingsmiljø 
• Mer logisk organisasjonskart ift. DNT Sentralt 
• Mer frivilligtid tilgjengelig for å utvikle, planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangementer for 

medlemmene våre, mer løypearbeid osv. 
 
Betingelsene for sammenslåingen er beskrevet i saksdokumentene som foreligger som vedlegg til denne 
saken. De viktigste punktene er: 
 

• Notodden Turlags eiendeler, innbefattet Himingsjå og innholdet på alle bankkontoer, vil fortsatt 
tilhøre Notodden Turlag fullt og helt, og blir disponert av Notodden Turlag alene 

• Alle lokale sponsoravtaler, partnerskapsavtaler osv. som Notodden Turlag har/skaffer på egen 
hånd vil fortsatt tilhøre lokallaget, og ikke DNT Telemark 

• DNT Telemark vil overta/bistå med flere av de administrative oppgavene Notodden Turlag har i dag 
• DNT Telemark vil få en andel av medlemskontingenten som tidligere har tilfalt Notodden Turlag, 

som kompensasjon for arbeidet og til benyttelse for felles beste 
• Notodden Turlag vil få en større andel av medlemskontingenten enn de andre lokallagene i DNT 

Telemark, på grunn av f.eks. kostnader til eget lokale og antall medlemmer 
• Notodden Turlag vil fortsatt styre sine aktiviteter, turprogram, arrangementer, komiteer og 

prosjekter selv 
• Notodden Turlag har fri retur ut av avtalen med DNT Telemark i 10 år, og vil ta med seg alle 

eiendeler vi kom inn i avtalen med uten vederlag 
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Saksdokumentene inneholder følgende vedlegg: 

1. Referat fra møte mellom Notodden Turlag og DNT Telemark, 19.06.19 
2. Referat fra møte mellom Notodden Turlag og DNT Telemark, 29.10.19 
3. Tilbakemeldinger til DNT Telemark fra Notodden Turlag etter møte rundt sammenslåing 
4. Diskusjonsgrunnlag for økonomifordeling ved sammenslåing 
5. Kontigentavregning 2018 
6. Sluttavregning kontingent DNT Telemark/Notodden Turlag 
7. Økonomisk konsekvensanalyse 
8. Retningslinjer for samarbeid mellom DNT Telemark og Notodden Turlag (utkast) 
9. Generelle vedtekter for turlag tilsluttet DNT Telemark (utkast) 
10. Særavtale Notodden Turlag (utkast) 

 
Styret i Notodden Turlag ønsker at medlemmene som er til stede ved dette ekstraordinære årsmøtet tar 
stilling til saken om sammenslåing med DNT Telemark gjennom dokumentasjonen som foreligger og 
styrets orientering, og avgir sin stemme skriftlig ved årsmøtets slutt. 
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Oppsummering fra møte 19. juni 2019 – Notodden Turlag 
som en del av DNT Telemark  
 
Sted: Notodden Turlag sine lokaler på Notodden  
Tid: 15.00 – 16.30  
 
Til stede: Silje Brokke, Roger Heimdal, Marit Syftestad, Torill Solheim, Thor Kamfjord og Jon Atle 
Holmberg.  
 
Agenda: 

- Notodden Turlag som en del av DNT Telemark 
- Utkast til samarbeidsavtale 
- Økonomi  

 
Utkast til retningslinjer, vedtekter, og særavtale er i all hovedsak ok. Det gjenstår noen spørsmål knyttet til 
valg i vedtektene. I særavtalen må det kikkes nærmere på punktet om 10 års varighet, da dette punktet vil gi 
turlaget redusert inntekt etter 10 år. Forslag til endring i vedlagt utkast til særavtale. tekst i Kursiv etter siste 
kulepunkt.  
 
Vi er enige om viktigheten av å dyrke en sterkere VI DNT kultur i Telemark, samtidig som lokalt eierskap, 
identitet og kultur ivaretas. Det er den lokale tilhørigheten som er viktig for frivilligheten, medlemmene, 
kommunen og lokale sponsorer. Med det som bakteppe er felles målsetting å få på plass rammer for 
samarbeid som får gehør i NTs årsmøte, og øvrige turlag i DNT Telemark.  
 
For NT er det viktig å sikre en økonomi og driftsform som ivaretar dagens aktivitet. De har og behov for en 
konkretisering og argumentasjon for hvorfor årsmøtet skal ønske sammenslåing. I tillegg til å utarbeide 
argumentasjon, kan det være lurt å finne en arena hvor medlemmer som er imot sammenslåing, kan stille 
spørsmål direkte til representanter fra DNT Telemark. F.eks. på årsmøtet.  
 
Marit la frem en oversiktlig oversikt over NT sin økonomi nå og ved en eventuell sammenslåing. (fint om det 
kan sendes over som vedlegg til denne oppsummeringen) NT føler det er for stort sprik fra nåtid til fremtid, 
dette må kikkes nærmere på. For DNT Telemark er det viktig at lokallagene har gode rammer for å utøve 
sin aktivitet. Det er ikke unaturlig å tenke at et turlag som NT har en høyer andel av medlemskontingent for 
å dekke lokalleie og kostnader til f.eks. OPPTUR som de pr i dag drifter fullt og helt med frivillighet. 

- Mva komp virker noe høy for Notodden. Torill får med seg Kaj og sjekker ut dette i samråd med 
Marit. Er det spesielle omstendigheter som gjøre dette, eller har vi noe å lære av NT her? 

- Noe usikkerhet om hva som skjer med NT sitt TFK tilskudd når vi får en stor fylkeskommune? 
-  JAH sjekker ut Hvordan vi kan forvente Frifond fordelingen blir ved en sammenslåing.  

 
Viktige sammenfallende momenter for sammenslåing. 

- Et sterkere friluftsliv i Telemark og tydeligere DNT VI 
- Regional Myndighetskontakt  
- Bistand til lokal myndighetskontakt og styrking av partnerskapsavtaler.  
- Tilskuddskompetanse  
- Digitalisering og effektivisering – gjør det lettere å være fri og villig.  
- Merkantile tjenester 
- Samfunnstrender  

 
Videre er det behov for noe mer forventningsavklaring og videre diskusjon.  
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For fremdrift og som diskusjonsgrunnlag til neste møte kan det 
være nyttig å svare på følgende punkter i stikkordsform, og 
sende møtedeltakerne i forkant av møtet:  
 
DNT Telemark forbereder og sender Notodden turlag: 

- Hvorfor er det viktig for DNT Telemark å ha med Notodden Turlag i et sterkt og samlet DNT 
Telemark? 

- Hva konkret kan DNT Telemark tilby Notodden Turlag utover merkantile tjenester som booking, 
regnskap, digitalisering, aktivitet mm. ….. 

- Hva kan DNT Telemark tilby av immaterielle tjenester 
o Eksemplifisere hva vi gjør for turlag i dag, og eksempler på hva vi har hjulpet NT med de siste 

årene. (JAH konfererer og avklarer historisk med Ottar) 
- Lage oversikt over hva styret og adm i DNT Telemark driver med i dag og hvilke ressurser vi har 

tilgjengelig 
- DNT Telemark går gjennom grunnlagsdokumentene for samhandlingsperioden 2013 – 15 og 

trekker ut relevante punkter knyttet til fremtidig samarbeid. 
 
Notodden Turlag forbereder og sender DNT Telemark: 

- Hvorfor vil Notodden Turlag bli en del av DNT Telemark? 
- Hva forventer NT å oppnå ved sammenslåing? 
- Hva de opplever NT de har fått ut av samarbeidet siden fylkeskoordinator rollen 2013 – 2015? 

gjerne med konkrete eksempler. 
- Hvilke konkrete prosjekter og målsettinger har NT for fremtiden? 
- Forsøke å konkretisere økonomibehovet for forsvarlig drift av NT. (dette har vi lite kunnskap om. 

Innspillet kan bidra til å regulere andre lag sin økonomi for å styrke deres drift ytterligere.)  
 
Nytt møte foreslås lagt til medio/ultimo september, med 25. september som tentativ dato. Passer det for 
alle?  
 
Vedlagt: 

- Justert utkast til særavtale 
- DNT Telemarks veivalgsdokument 2019 – 2023 

 
Tilbakemelding, spørsmål og innspill til oppsummering tas hjertelig imot.  
 
God tur sommer 
Mvh  
Jon Atle 
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Samhandlingsmøte Notodden Turlag Notodden Turlag 
lokaler 29.10.19. 16.30 – 18.00 
 
Til stede: Silje Brokke, Marit Syftestad, Roger Heimdal, 
Henriette Hack, Jon Atle Holmberg. (Ottar Kaasa tilhører halve møtet).  
 
Enighet om at å slå sammen er viktig, og at det er behov for å trygge årsmøtet på verdien av sammenslåing. 
 

• Utfordring for DNT Tele å gi mer kontingentandel til NT i forhold til andre. Samtidig har NT behov 
for å få på plass økonomi som går rundt som i dag. Det betyr at vi i fellesskap må finne løsninger som 
gir dem inntekt eller innsparing tilsvarende 150 000,- pr år. 

• Viktig å konkretisere og verdi-sette de faktiske oppgavene NT får tilbake ved å slå seg sammen. 
 
Punktene må kunne presenteres på en trygg måte på NT sitt årsmøte 2020. viktig med trygghet. (Notat 
JAH. Kanskje presisere at det ikke er et must med sammenslåing allerede i 2020. viktig å få frem at dette ikke 
er noe stress og hast).  
 
Det er også viktig å tydeliggjøre mulighetene for retrett. Det fremkom ønske om å skrive inn retrett 
mulighet innenfor 2 år. Punktet er anført i opprinnelig utkast til avtale, med 10 års retrett mulighet.  
 
Det finnes en mulighet for at følgende midler er i endring fra 2020/21 

• Midler fra TFK – 40 000,- pr år. Med ny fylkeskommune kan det bli langt til bordet for NT. 
• Ny ordning med Frifondsmidler. Vurderes fordelt etter medlemsmasse.  

 
En eventuell endring i disse midlene vil komme uavhengig av sammenslåing eller ikke. Dette er typiske 
utfordringer DNT Telemark tar med seg ved myndighetskontakt for turlag knyttet til DNT Telemark. 
Således kommer denne utfordringen på sidelinjen av de konkrete 150 000,- som er knyttet til 
sammenslåing.  
 
JAH følger opp Frifond ordningen umiddelbart.  
Ny fylkeskommune er en større prosess som involverer Vestfold.  
 
Behov for få inn faste midler lik 150 000,- pr år til Notodden Turlag. 

- Stramme opp avtalen med Notodden kommune. 
- Bankavtaler 
- Bruke Grasrotandelen bedre. 
- Sponsorer – Gulvdeal, Optime og Minox up and comming 
- Andre tilskudds ordninger VIKTIG. 
- Se på muligheter for å søke DNT ung midler til det som gis til Ung NT.  

 
Hva skal disse konkrete midlene gå til, og erstatte?  
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Det må også sees på følgende: 
• Muligheter for økt inntjenings potensiale.  

Eksempelvis på Himingsjå. 28 faste sengeplasser. Og 22 
madrasser. Ca. 100 000 i inntekt på 1000 overnattinger. 
Mye grupper og skoler som betaler fast pris. Ca.- 30 grupper a 20 personer i snitt + øvrig overnatting. Er 
det mulighet for flere betalende overnattinger med proff hjelp fra Henriette og hennes folk? 
 

• Hva ville man ellers måttet betale for profesjonell hjelp, hva betaler andre lag for adm. Sine 
tjenester? 

• Hvilke ekstra inntekter får DNT Telemark til å dekke opp tjenester som nevnt nedenfor, når NT blir 
inkludert? DNT får tilført 210 000,- pr år for å bistå NT, NT går ned ca. 150` i inntekt.  

 
Hvilke konkrete oppgaver kan DNT Tele bidra med. 
 

- Hyttekommunikasjon 
- HMS og offentlige krav 
- Hyttedrift og markedsføring. 
- Økonomi/Finans (Anka kontakter Marit for å forklare Øk ringen) 
- Regnskap 
- Myndighetskontakt overordnet 
- Myndighetskontakt lokalt – oppfølging av partnerskapsavtale. 

 
Strategi mot årsmøtene. 
 

• Lage sak til NT sitt møte i 2020. 
• Avklare om det er behov for avgjørelse på to årsmøter. Se tilsvarende sak på dette i POT med juridisk 

vurdering. Antakelig er det ikke behov for eo. Årsmøte om det er stort flertall for sammenslåing. 
• Vedtak i NT orienteres om på DNT Tele sitt årsmøte 2020. 
• Samhandling starter i 2020 
• Formelt vedtak i DNT Tele på årsmøtet i 2021.  

 
Neste møte innen utgangen av november, for å kna videre. 
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TILBAKEMELDINGER TIL DNT TELEMARK FRA 
NOTODDEN TURLAG ETTER MØTE RUNDT 
SAMMENSLÅING 
 
Hvorfor vil Notodden Turlag bli en del av DNT Telemark? 
 

- Større gjennomslagskraft  
- Større fagmiljø med bredere kompetanse og bedre muligheter for rask og god hjelp med spørsmål, 

søknader osv. 
- Effektiv organisering med felles administrasjon gir mindre administrative oppgaver til de frivillige, 

som heller kan bruke hovedtyngden av tiden sin på aktiviteter og utvikling av tilbud og tjenester 
- «Logisk» struktur fra topp til bunn (nasjonalt-fylke-lokallag) 
- Et samlet friluftsliv i fylket gir bedre tilbud til befolkningen (erfaringsutveksling, ressursdeling, 

aktiviteter på tvers av lokallagene) 
- Hjelp til oppgaver som høringsuttalelser, søknader, samarbeidsavtaler, økonomi, kursing, 

prosjekter og arrangementer som tar mye tid for de frivillige 
 
Hva forventer Notodden Turlag å oppnå ved en sammenslåing? 
 

- Vi forventer hjelp til oppgavene som nevnt i punkt 1, i en slik grad at det kan forsvare det 
økonomiske tapet. 

- Vi forventer et godt og bredt samarbeid på alle fokusområder (som f.eks. aktiviteter og turtilbud, 
inkludering og mangfold, forbedring av hytter og løypetilbud osv.), som vil gagne begge parter. 
Målet må være at dette skal gi enda bedre tilbud til medlemmene både i Notodden Turlag og i DNT 
Telemark! 

 
Erfaringer fra tiden med Fylkeskoordinator-rollen: 
 

- De som var involvert i dette prosjektet fra Notodden Turlag sin side er positive til hva de fikk ut av 
dette prosjektet. Flere mener at det har vært en viktig pådriver til at Notodden Turlag er der vi er i 
dag. 

 
Hvilke konkrete prosjekter og målsettinger har Notodden Turlag for fremtiden? 
 

- Vannboring på Himingsjå 
- Utvikling av uteområdene (aktiviteter) på Himingsjå 
- PRIDE-løype for å understreke mangfold og inkludering 
- Utvikle DNT Ung/Ung Voksen/Junior – tilbudet til gruppen 18-50 
- Dagsturhytte på Eikeskar 
- Utvidelse og oppgradering av løypenettet på Lifjell 
- Ny hytte i sentral-området på Lifjell 
- Risikoanalyser i alle grupper 
- «Alle med» - dugnadsarbeidere/frivillige 
- Forbedre og forsterke Sjekk Ut og markedsføring generelt 
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Konkretisering av økonomibehovet for forsvarlig drift av 
Notodden Turlag: 
 

- Kontordrift må opprettholdes som i dag 
- Aktiviteter, tilbud og arrangementer må opprettholdes som i dag 
- Per i dag drifter Notodden Turlag omtrent i null 
- Det vil si at vi må finne og konkretisere måter vi kan hente inn den summen vi taper på 

sammenslåingen på andre måter, hvis ikke går ikke regnskapet rundt. 
 
Kommentarer rundt DNT Telemark sin tilbakemelding etter forrige møte: 
 
De konkrete oppgavene som nevnt i vedlegget er alle nyttige for Notodden Turlag å få bistand med. Noen 
spørsmål er det likevel: Hvordan vil det løses i praksis? Hvordan gjøres det i de andre lokallagene – 
involverer de dere etter behov, er noen fra dere med på styremøtene, eller overlates alt av slike oppgaver til 
deres regi? 
 
Og hva med søknader som går fra lokallagene via DNT Telemark – hvordan skal disse prioriteres, hva er 
kriteriene? 
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Diskusjonsgrunnlag for økonomifordeling ved 
sammenslåing av Notodden Turlag og DNT Telemark  
 
Notodden Turlag vurderer å bli en del av DNT Telemark. Dette 
dokument er et forslag til økonomifordeling ved en eventuell sammenslåing. Vedlagt følger forslag til - 
vedtekter, retningslinjer og særavtale for Notodden Turlag. Forslag om videre fremdrift og møte 
avslutningsvis i dette notat.  
 
Bakgrunnsmateriale: 

• Regnskap og balanse for 2018 
• Kontingentavregning NT – DNT sentralt – Vedlagt 
• Kontingentavregning NT – DNT Telemark - Vedlagt  

 
Notodden Turlag har i 2019 budsjettert med underskudd basert på dagens inntekter, dette tyder på at NT 
er et lag med sunn økonomi. et lag som bruker pengene til å skape formålsrettet aktivitet, fremfor å sylte 
pengene på kistebunn. NT sin klare tilbakemelding, er at de må ha økonomi til å forsvare husleie til 
lokalene i sentrum. De må også ha nok penger til å «skyte fra hofta» som Ottar sa. Med det menes romslig 
økonomi til å ivareta dagens aktivitet, medlem og frivillighetspleie.  
 
Ved normal kontingentfordeling for Turlag i DNT Telemark, ville NT endt opp med en kontingentandel på 
ca. kr 60 000,-. Det er helt klart ikke nok for å drifte NT på en måte som samsvarer med dagens aktivitet. 
Det foreslås således en årlig kontingentandel til Notodden Turlag på kr 100 000,-. 
 

- MVA komp for konkrete prosjekter tilfaller NT 
- Mva komp for normaldrift tilfaller overhead kostn adm. 
- Alle arrangementsinntekter, spons, hytteinntekter og andre salgsinntekter laget fremskaffer tilfaller 

NT. 
- Ut ifra behovsvurdering knyttet til arbeidsmengde må vi vurdere om det skal trekkes en liten 

kontingent 
- Frifond går i DNT Telemark til å dekke prosjektledelse, aktivitet og tilskuddssøknader knyttet til 

arbeid med barn og ungdom. Men mye tilbakeføres turlagene i form av aktivitet, midler og support 
til aktivitet. Hva slags utslag en sammenslåing vil gi for Frifond er foreløpig noe uklar, men målet er 
å oppnå samme total eller økning fra dagens status.  

 
Notodden Turlag må se forslaget opp mot: 

- Kostnadsreduksjon på f.eks. regnskap -revisjon, forsikringer 
- Avhjelpende støtte fra administrasjonen se foreløpig oppsummering nedenfor. 
- Tilgang til tilskudds kompetanse og potensiale for økte tilskudd. 

 
Vi trenger et møte for diskusjon og forventningsavklaring knyttet. Adm hjelp, økonomi, annen støtte: 

• Se retningslinjer og vedtekter for generelle punkter 
• Kommunikasjon – synliggjøring 
• Booking 
• Overordnet regnskap og økonomi funksjon 
• Kontinuitet 
• Tilknytning til større lokalt/regionalt nettverk og kunnskap 
• Myndighetskontakt regionalt 
• Støtte til myndighetskontakt lokalt 
• Tilskudd og prosjektoppbygging 
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• Oppfølging av lovendringer og offentlige krav knyttet til 
lagets drift 

• Iverksettelse av adekvate tiltak knyttet til lovendringer 
og offentlige krav 

• Oppdatering på trender og fokusområder for myndigheter, politikere og samfunn som påvirker 
turlagets drift og aktivitet. 

• Rådgivning og veiledning 
• Støtte i tyngre saker/hendelser  

 
Forslag til fremdriftsplan diskusjon 
 

• Forslag til konkret avtale og økonomideling sendes NT for vurdering 20.05.19 
• Møte for diskusjon medio juni 2019, forslag til dato: 

o 14. juni etter 12.00 
o 17. juni etter 12.00 

• Justering og eventuelt nytt møte om behov 
 
Agenda for møte: 

- Forventningsavklaring 
- Diskutere avtaleforslag 
- Diskutere økonomifordeling 

 
Jon Atle Holmberg 20.05.19 
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Kontingentavregning 2018

Notodden Turlag

Totalt innbetalt kontingent fra medlemmene 400 980
Familiemedlem 53 460
Hovedmedlem 206 840
Ungdom 19-26 år 9 730
Honnør 75 310
Livsvarig
Barn 15 750
Ungdom 13-18 år 1 470
Husstandsmedlem 38 420
Husstandsmedlem uten hovedmedlem

Totalt innbetalt kontingent fra medlemmene 400 980

- Forbundskontingent ordinær 82 954

- Forbundskontingent familie 14 214

- Forbundskontingent ungdom 13-18 år 735

+ Kategorijustering 952

- Trekk Hytte og administrasjonskontingent 67 101

- Trekk Hytte og administrasjonskontingent familie 11 055

+ Tilskudd Hytte og administrasjonskontingent 14 613

= Sum kontingent til medlemsforening 240 486

+ Online-registrering Focus

- Fradrag for innbunden årbok 250

- Fradrag for portotillegg for utlendinger

- Á konto utbetalt til medlemsforening fra DNT i 2018 220 000

- Solgte medlemskap i egen butikk

= Til gode (skyldig DNT) 20 236

Kontingent betalt til DNT per medlem * 235,3
*Gjelder kategoriene:
- Hovedmedlem
- Ungdom 19-26 år
- Honnør
- Livsvarig innmeldt etter 1992
- Husstandsmedlem

Satser for 2018
Forbundskontingent 140,60
Minimumskontingent 120,52
Hytte og administrasjonskontingent 113,73

Satser for 2018 - FAMILIE
Forbundskontingent 323,04
Minimumskontingent 120,52
Hytte og administrasjonskontingent 251,26
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Sluttavregning kontingent DNT Telemark/Notodden Turlag
Sluttavregning basert på endelige tall, DNT Telemark sin andel av innbetalt kontingent er 75% 

ant medl. kontingent Sum 75 % 15% andel
Hovedmedlem 304 695 211 280 158 460 23 769
Ungdom 28 350 9 800 7 350 1 103
Honnør 142 540 76 680 57 510 8 627
Livsvarig 6 0 0 0
Husstand 113 380 42 940 32 205 4 831
Skole 7 215 1 505 1 129 169
Barn 127 130 16 510 16 510 100 %
Familie hoved 44 1 250 55 000 41 250 6 188
Familie husst 133 Kun til statistikk
Sum 904 413 715 61 196 Totalt til utbetaling
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E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Besøksadresse: Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Åpningstider: Torsdager 16.00-18.00. 

Økonomisk konsekvensanalyse 
 
 
 
 
Under følger en øvelse for å se hvordan et budsjett for et driftsår ville sett ut, dersom vi innførte betingelsene 
som ligger i avtaleforslaget til sammenslåingen med DNT Telemark.  
 
Utgangspunktet er at dagens aktivitetsnivå skal kunne opprettholdes, og at budsjettpostene på utgifter og 
inntekter i dette tenkte scenarioet ellers speiler dagens situasjon uten særlige endringer. Vi har kuttet noe 
på noen utgiftsposter som ikke berører aktivitetene direkte i større grad, som f.eks. giveaways, 
profileringstøy, og utgifter til landsmøtet. Uten å legge på noen ekstra inntekter, ville vi som synliggjort 
under havnet ut på kr 33.250, - i negativt resultat. 
 
Det må derfor settes inn tiltak for å dekke opp dette underskuddet, enten ved økte inntekter eller ved å kutte 
kostnadene ytterligere. Styret mener at det er foretrukket å øke inntekter, fremfor å kutte kostnadene 
ytterligere. Styrets konkrete forslag til å øke inntektene ligger i følgende punkter, som bør være realistiske å 
få på plass: 

• Inngå partnerskapsavtale med minimum en ny bedrift, verdi kr 20.000, - årlig 
• Forlenge partnerskapsavtalen med Notodden kommune, med økning på kr 10.000, - årlig 
• Øke sponsorinntektene for kjentmannsmerkeheftet og turprogram, verdi kr 10.000, - årlig 
• Inngå avtaler om turarrangementer for bedrifter, verdi minimum kr 20.000, - årlig 

 
Ved å realisere disse inntektsmulighetene mener styret at vi vil kunne drifte regnskapet for Notodden 
Turlag med positivt resultat, også ved en sammenslåing med DNT Telemark.  
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E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Besøksadresse: Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Åpningstider: Torsdager 16.00-18.00. 

Skyggebudsjett/tenkt budsjett for 2021 dersom vi hadde vært 
en del av DNT Telemark: 
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E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Besøksadresse: Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Åpningstider: Torsdager 16.00-18.00. 
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Stamme i retningslinjer - Styrevedtak TTF 2.mars 2010, revidert etter styrevedtak 17.04.12 

Retningslinjer for samarbeid  

mellom 

 Notodden Turlag  

og  

DNT Telemark 
1. Virkeområde 
Notodden Turlag (NT) dekker Notodden og Hjartdal kommuner. 

 

2. Medlemmer og medlemmers rettigheter 

a) DNT_medlemmer bosatt innen følgende postnummerområder xxxx 

…..__________________ omfattende _______ kommune blir automatisk medlem av 

laget. 

b) DNT-medlemmer bosatt andre steder kan om ønskelig også bli medlem i turlaget. 

c) Turlaget holder medlemsmøter etter behov. 

d) Turlagets medlemmer er automatisk medlemmer i DNT Telemark og DNT. 

e) Turlagets medlemmer får samme informasjon, fordeler og muligheter for bruk av hytter 

som øvrige DNT-medlemmer. 

 

3. Organisasjon og partenes rettigheter 

a) Årsmøtet er turlagets høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned 

i samsvar med lagets vedtekter. 

b) Turlaget ledes av et styre som velges på årsmøtet.  

c) Turlaget holder sine styremøter etter behov, innkalling og referat sendes DNT Telemarks 

leder og administrasjon.  

d) DNT Telemark kan innkalle representant/fortrinnsvis leder, fra turlaget til å møte på DNT 

Telemarks styremøte, dog uten stemmerett. DNT Telemark betaler reise, overnatting 

dekkes normalt ikke. 

e) DNT Telemark sender både innkalling og referat fra DNT Telemarks styremøter til 

turlagets styreleder. 

f) DNT Telemarks styreleder kan møte i turlagets styremøter, dog uten stemmerett. 

 

4. Fordeling medlemskontingent – DNT Telemarks ytelser 
a) Medlemskontingent betales i sin helhet til DNT og gjelder medlemskap i DNT, DNT 

Telemark og turlaget. 

b) Punkter vedrørende økonomi tilpasses for NT, og vil bli regulert av egen særavtale. 

Punktet slik det står pr i dag er således kun til orientering. Av DNT Telemarks 

kontingentandel fordeles en fast andel på kr. 20 000. og en variabel andel på 15 % av den 

resterende kontingentandelen fordelt i forhold til Turlagets antall medlemmer. Utbetaling 

av 80% av antatt beløp skjer i januar. Endelig årsavregning av kontingent settes til 31.10. 

Nye kontingenter som betales etter denne dato, gjelder for påfølgende år. 

c) DNT Telemark tilbakebetaler 100% av kontingent for medlemmer i Barnas Turlag. 

d) DNT Telemark skal normalt ta seg av saker med nasjonal/regional/fylkesmessig interesse, 

og i størst mulig grad bistå turlaget med saker innen egen kommune. Turlaget kan benytte 

DNT Telemarks kontor og kopierings- og datakapasitet der det er praktisk og ikke 
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Stamme i retningslinjer - Styrevedtak TTF 2.mars 2010, revidert etter styrevedtak 17.04.12 

fordyrende, samt få fri plass på DNT Telemarks hjemmesider med det digitale materiale 

turlaget måtte ønske å legge ut.  

Det skal også i størst mulig grad utvikles felles trykksaker/brosjyrer der DNT Telemark 

utarbeider og samtidig søker ekstern finansiering av kostnader. 

DNT Telemark ajourholder medlemsregister og sørger for utsendelser av medlemsbladet 

”Kjentfolk” uten kostnader for turlaget. 

e) Inntil DNTs strukturutvalg II har utarbeidet forslag til felles mal for tilknytning av 

lokallag, skal lokallag av DNT Telemark registreres i Brønnøysund-registerne. Det føres 

egne regnskap for lokallagene etter DNT Telemarks prinsipper via det regnskapsbyrå DNT 

Telemark benytter.  

DNT Telemark har intensivert arbeidet mot DNT for å få en landsomfattende norm for 

lokallagsorganisering. Den vil, så snart den foreligger, bli tatt opp med lokallaget for 

revidering av disse ”Retningslinjer for samarbeid”. 

f) DNT Telemark stiller til disposisjon egne sider i medlemsblad ved siden av hjemmesidene 

på nett. Annonsering av ordinære turer/møter/aktiviteter dekkes av DNT Telemark 

gjennom fellesannonsering i fylkesavisene TA og Varden. Øvrig ønsket bruk av annonser 

dekkes normalt av lagene. 

g) Turlagene skal følge DNTs profilprogram ved utarbeidelse av trykksaker, nettsider etc. 

DNT Telemark er behjelpelig med slik profilering. 

h) Turlaget har rett til å representere laget på DNTs landsmøte. Ved slik representasjon 

påløper kostnadene turlaget. 

i) Turlaget skal selv søke mulige driftsmidler/øk. støtte til prosjekter fra egen kommune og 

banker, andre organisasjoner, legat, fond, legat, etc i lokalområdet. DNT Telemarks 

administrasjon skal være behjelpelig med kompetanse/veiledning ved utforming.  

Alle søknader skal konfereres DNT Telemark før innsendelse for registrering og 

koordinering. Dette for å oppnå optimal uttelling av mulige midler for tildeling til vårt 

felles interessefelt. 

 

5. Særavtaler  
Særavtaler, som eierskap til hytter, bruk av hytter, evt. driftskostnader m.m. inngås etter 

behov. Det er etablert UTKAST til egen særavtale med 10 års varighet som omtaler de 

eiendeler Notodden Turlag bringer med seg inn i samarbeidet. Særavtalen er forankret i DNT 

Telemarks styre 11.12.2018 – sak 56/18 

Avtale utkast vedlagt.  

 

6. Vedtekter 
Turlaget lager sine egne vedtekter i h.h.t.”Generelle vedtekter for turlag tilsluttet DNT 

Telemark”. Vedtektene skal godkjennes av DNT Telemark. 

 

7. Oppløsning 

Oppløsning av turlaget framgår av ”Vedtekter for Notodden Turlag tilsluttet DNT Telemark”.  

 

 

Sted …………………………...  Dato ……………………………. 

 

 
 

 

-----------------------------------------------  -------------------------------------------------- 

DNT Telemark      Notodden Turlag 
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 www.telemark.dnt.no telemark@dnt.no  

 

        

Utkast       Skien 16.01.19 justert 16.05.19 

 

Særavtale Notodden Turlag 
 

Denne avtale er et supplement til ordinære vedtekter og retningslinjer for lokallag innenfor 

DNT Telemark paraplyen. Avtalens hensikt er å ivareta eiendeler og interesser eksisterende 

turlag utenfor DNT systemet, tar med seg inn i DNT Telemark. Avtalen regulerer også 

spørsmålet om kontingentfordeling. 

Avtalen støtter seg på vedtak i sak 56/18 fra styremøte i DNT Telemark 11.12.18. 

 

SAK 56/18 – 11.12.18  

  

Vedtak: Paragraf 15 i vedtektene sier at ved oppløsing av laget skal lagets midler tilbakeføres 

DNT Telemark, inntil et nytt DNT lag etableres i området. Paragrafen kan ikke endres.  Styret 

forstår paragrafen slik at dette i hovedsak gjelder nyetablering av lokallag. For eksisterende 

turlag som tas inn under paraplyen etableres egne særavtaler gjeldende de eiendeler turlaget 

bringer med seg inn i samarbeidet. En slik avtale vil gjelde for 10 år, deretter vil paragraf 15 

gjelde.   

 

- Notodden Turlag (NT) tas inn under DNT Telemark paraplyen ihht til gjeldende vedtekter 

og retningslinjer for lokallag i DNT Telemark.  

 

- Eiendeler og økonomi, herunder hytte som turlaget tar med seg inn i samarbeidet forblir i 

turlagets eie og ansvar. Dersom NT velger å terminere avtalen innenfor en ti års periode, 

vil eiendeler og økonomi tilbakeføres til NT.  

 

- Dersom turlaget opphører innenfor en ti års periode uten videreføring av NT, bestemmer 

NT sitt årsmøte hvordan midlene skal fordeles videre.  

 

- NT engasjement, stier, løyper og hytter i og utenfor Notodden og Hjartdal kommuner 

forvaltes som før av NT. Inntekter fra driften tilfaller turlaget 
 

- Eventuelle æresmedlemmer i NT beholder sin status som æresmedlem i turlaget 

 

- Kontingentfordeling Se eget skriv som utgangspunkt for diskusjon, før dette punkt settes.  

Særavtalen gjelder for 10 år fra den dato turlaget vedtar å bli en del av DNT Telemark. Etter 10 

år vil ordinære medlemskap og vedtekter være gjeldende også for Notodden Turlag.  

 

 

 

Thor Kamfjord      Silje Brokke 

Styreleder       Styreleder  

DNT Telemark      Notodden Turlag 
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E-post: notodden@dnt.no
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Besøksadresse: Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Åpningstider: Torsdager 16.00-18.00. 

Generelle vedtekter for Turlag tilsluttet DNT Telemark 
UTKAST 

Vedtekter for Notodden Turlag 

§ 1 Foreningens navn
Turlagets navn er Notodden Turlag, forkortet NT. Laget i nåværende form er en videreføring av Notodden
Turlag som ble stiftet i 1934.

Turlaget skal virke innen Notodden og Hjartdal kommune. 

§ 2 Formål
Notodden Turlag skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Turlaget er et lokallag innen DNT Telemark og er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). 

Forholdet mellom turlaget og DNT Telemark er regulert gjennom en egen avtale, ”Retningslinjer for 
samarbeid mellom lokale turlag og DNT Telemark”. Avtalene gjennomgås av styret en gang i året.  

§ 4 Medlemmer
Medlem i turlaget er medlem av DNT/DNT Telemark og fordeles til laget av DNT etter postnummer
dekkende bostedskommunen. Medlemmer bosatt andre steder kan melde ønske om medlemskap i
turlaget. Laget kan ikke agitere for dette.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Medlemmene i turlag må ha fylt 15 år for å ha stemmerett og tiltre tillitsverv.

§ 6 Kontingent
Den årlige medlemskontingenten fastsettes av DNT Sentralt.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan
av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er turlagets høyeste myndighet. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal annonseres i inntil 2 aviser senest 3 uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig
for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til 
stede.  
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E-post: notodden@dnt.no 
Telefon: 936 83 833 

Nettadresse: notodden.dnt.no 
Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 NOTODDEN. 

Besøksadresse: Heddalsvegen 34, 3674 NOTODDEN. Åpningstider: Torsdager 16.00-18.00. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede 
medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og 
stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring 
som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtevedtak om endring av vedtektene kan 
ikke gjøres gjeldene før de er godkjent av DNT Telemark.  
 
§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  
 
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må 
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende 
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet 
antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, 
foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.  
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de 
avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange 
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen 
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning.  
 
§ 10 Årsmøtets oppgaver 
Det ordinære årsmøtet skal:  
1. Velge møteleder  
2. Godkjenne innkallingen  
3. Velge referent  
4. Velge to til å undertegne protokollen  
5. Godkjenne styrets årsmelding  

6. Godkjenne regnskap  
7. Godkjenne arbeidsprogram  
8. Godkjenne driftsbudsjett  
9. Behandle innkomne forslag.  

10. Velge: 
- Styreleder (velges for to år) 
- Styremedlemmer (Første år velges halvparten av styremedl. for to år og øvrige for ett år) 
- Varamedlemmer til styret (velges for to år) 
- Tre medlemmer til valgkomité (en på valg hvert år)  

 
Valgkomité består av tre medlemmer, hvorav den som sitter på 3. året er leder.  
Medlemmene velges for henholdsvis 1, 2 og 3 år den første gangen.  
Stemmerett har alle medlemmer over 15 år som møter personlig og som har betalt årskontingent. 
Årsmøtet fatter vedtak med alminnelig flertall. 
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§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det,
eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene
krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret
Turlag ledes av et styre på 3-5 medlemmer og 2-3 varamedlemmer. Styret fordeler funksjonene mellom
styremedlemmene, bortsett fra styreleder.

Styremøter blir avholdt når leder fastsetter det eller når flertallet av styremedlemmene forlanger det.  
Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede.  
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

Styremøtet refereres. 

Styrets leder forplikter Notodden Turlag med sin underskrift. Styret er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene.  

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for

disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Notodden Turlags økonomi i henhold til de til enhver

tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Notodden Turlag utad.

§ 13 Grupper /avdelinger
Notodden Turlag kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Styret bestemmer opprettelsen av
avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele turlaget, og avdelinger/grupper kan ikke
inngå avtaler eller representere Notodden Turlag utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Årsmøtevedtak om endring av vedtektene kan ikke gjøres gjeldende før de er godkjent av DNT Telemark.
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§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.) Oppløsning av
Notodden Turlag kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Dersom oppløsning blir vedtatt før 10 årsperioden beskrevet i særavtale, gjelder vedlagt særavtale for
Notodden Turlag. Etter beskrevet 10 års periode, gjøres ordinære vedtekter for Turlag knyttet til DNT
Telemark Gjeldende.
Dersom oppløsning blir vedtatt overdras Notodden Turlags midler til DNT Telemarks for administrasjon,
inntil et nytt turlag tilsluttet DNT Telemark er etablert innen vedkommende område.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av turlaget. Vedtak om sammenslutning 
og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om 
vedtektsendring, jfr. § 14.  

§ 16 Eksklusjon
Dersom Notodden Turlag blir ekskludert, ref. §23 hos DNT Telemark, tilfaller lokallagets midler DNT
Telemark, inntil et nytt turlag tilsluttet DNT Telemark, er etablert innen vedkommende område.
Dersom Notodden Turlag ekskluderes før 10 årsperioden beskrevet i særavtale, gjelder vedlagt særavtale
for Notodden Turlag. Etter beskrevet 10 års periode, gjøres ordinære vedtekter for Turlag knyttet til DNT
Telemark Gjeldende.

Vedtatt på DNT Telemarks årsmøte xxxxxx  
Vedtatt på Notodden Turlags årsmøte xxxxxx 
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