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§1 Formål 
Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og 
for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 
 

§2 Arbeidsoppgaver 
For å fremme formålet skal foreningen bl.a. arbeide med å: 
a. Vekke interesse i distriktet for friluftslivets gleder, nytte og betydning 
b. Merke opp og utbedre stier/veier i områder som egner seg for friluftsliv i Tønsberg og omegn 
c. Gi hjelp til turplanlegging innenfor friluftsliv i områdene som hører innunder DNT og dens 

medlemsforeninger, gi informasjon om hyttenettet, og drive egne hytter for overnatting 
d. Arrangere turer, gi ut beskrivelser om turmulighetene i distriktet, samt formidle informasjon av betydning 

for turfolk 
e. Engasjere seg i saker som berører friluftslivets natur- og kulturgrunnlag 
f. Iverksette andre tiltak som måtte være hensiktsmessig for å oppnå foreningens formål 
 

§3 Medlemskap 
Medlemmer av foreningen er alle som har betalt kontingent. Bare enkeltpersoner kan være medlem av 
foreningen. 
Medlemmer har rett til å delta på årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Medlemmer har forslags- og stemmerett 
fra det året de fyller 15 år, og kan da velges til tillitsverv i alle ledd i organisasjonen. 
Styret har anledning til å nekte medlemskap og å ekskludere medlemmer som er til skade for foreningen. Den 
ekskluderte kan innanke saken for årsmøtet. 
 

§4 Styret 
Tønsberg og Omegn Turistforening ledes av et styre. Det består av: 
 

a. Styreleder som velges av årsmøtet for ett år  
b. Tre styremedlemmer som velges av årsmøtet for to år, fortrinnsvis slik at ikke alle velges for samme 

periode 
c. En fast møtende vararepresentant som velges av årsmøtet for ett år og har stemmerett ved forfall fra 

en av de andre i styret (a og b). Styret kan om nødvendig be valgkomiteen peke ut et nytt varamedlem 
d. Hver av de fem turgruppene (Barnas Turlag, DNT ung Tønsberg, Fjellsport, Aktiv, Seniorgruppa) velger 

et styremedlem for ett år. Gruppene velger også hver sin vararepresentant som møter ved forfall 
 
Styret er beslutningsdyktig når fem eller flere medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme. 
Styret forestår forvaltningen av foreningens virksomhet i samsvar med foreningens vedtekter, årsmøtevedtak, 
økonomi, budsjett, strategi- og handlingsplaner. 
Det valgte styret velger nestleder for ett år i sitt første styremøte, og vedtar selv sin arbeidsform og 
arbeidsfordeling.  
Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsbetingelser for denne. 
Styret kan opprette komiteer og grupper. 
Foreningen tegnes ved underskrift av styreleder og et styremedlem i fellesskap, alternativt av nestleder og to 
styremedlemmer i fellesskap.  
 
 

§5 Valgkomite 
Valgkomiteen består av tre medlemmer. 
Etter forslag fra styret velger årsmøtet tre medlemmer for to år. For å sikre at ikke alle medlemmene i 
valgkomiteen slutter samtidig, kan et medlem velges for ett år. 
Valgkomiteen velger selv sin leder for ett år. 
Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til de tillitsverv som er angitt i §4 a-c, og forslag på ansvarlige 
for de nødvendige komiteer i §6 (7). Senest 14 dager før årsmøtet skal valgkomiteen framlegge sin liste over 
kandidater for kommende valg. 
 



§6 Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år senest innen utgangen av mars måned og bekjentgjøres minst 14 dager før i byens 
største avis og på foreningens nettsteder. Endelig saksliste med innkomne forslag og valgkomiteens innstilling 
skal være tilgjengelig for gjennomsyn på foreningens kontor minst 14 dager før årsmøtet avholdes. 
 
Når årsmøtet har godkjent innkalling og dagsorden, velges møteleder, referent og to personer til å undertegne 
protokollen. 
På årsmøtet behandles: 
 
1. Årsberetning 
2. Revidert regnskap 
3. Budsjett for nye investeringer 
4. Innkomne forslag fra styret og/eller foreningens medlemmer 
5. Orientering om styremedlemmer oppnevnt av de ulike gruppene i §4 d 

6. Valg av styreleder, styremedlemmer på valg og varamedlem 
7. Valg av den ansvarlige for de nødvendige komiteer 
8. Valg av revisor 
9. Valg av medlemmer til valgkomite 
 
Forslag til andre saker fra medlemmene må være styret i hende innen utgangen av desember måned 
foregående år for å kunne behandles på årsmøtet. 
 
Årsmøtets beslutninger og valg fattes med simpelt flertall, med unntak fra §§8 og 9. Ved stemmelikhet har 
møteleder dobbeltstemme, unntatt ved valg under punkt 6-9, hvor det foretas loddtrekning. Valgene skjer 
skriftlig når årsmøtet beslutter det. 
 

§7 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes etter forslag fra styret eller etter skriftlig krav fra minst 25 medlemmer. Kun 
den eller de saker som har foranlediget det ekstraordinære årsmøtet skal behandles. For innkalling og 
avstemming gjelder det samme som for det ordinære årsmøtet. 
 

§8 Vedtektsendringer 
Forslag til vedtektsendringer fra medlemmer må være styret i hende innen utgangen av desember måned 
foregående år, jfr. §6. Forslagene fra medlemmene og styret skal bekjentgjøres minst 14 dager før årsmøtet 
ved utleggelse på foreningens kontor. 
 
Beslutning om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall. 
 

§9 Oppløsning 
For å oppløse foreningen må det fattes vedtak om dette med ¾ flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter. 
Foreningens eiendeler og formue ved oppløsning forvaltes av DNT og nyttes etter bestemmelsen i DNTs 
vedtekter § 1. 
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