
 

 

Til Årsmøtet i Ullensaker Turlag 08.03.2018 

Forslag til vedtektsendringer 

I vedtektene heter det: 
§ 9 Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av 
de stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT 
Oslo og Omegn. 

Styret foreslår endringer i § 2 Medlemmer, § 6 Valgkomite og § 7 Årsmøte. 

På årsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse for hvorfor styret foreslår vedtektsendringer.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar endringer i § 2 Medlemmer, §6 Valgkomite og § 7 Årsmøte. De nye 
paragrafene lyder: 

§ 2 Medlemmer 
Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn som bor i Ullensaker kommune, er automatisk 
medlem i Ullensaker Turlag dersom de ikke reserverer seg mot det. Medlemmer av DNT Oslo 
og Omegn som er bosatt utenfor Ullensaker kommune, kan bli medlemmer om de ønsker det.  

§ 6 Valgkomite 
Ullensaker Turlag skal ha en Valgkomité på tre medlemmer. Medlemmene i Valgkomitéen 
blir valgt av årsmøtet for 2 år av gangen. Valgsyklusen skal være slik at det alltid er et 
medlem av valgkomitéen på valg på årsmøtet. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Det 
medlemmet i Valgkomitéen som har lengst ansiennitet, innkaller til konstituerende møte. 

§ 7 Årsmøte 
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokalaviser og på 
internett minst fem uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i 
hende minst 3 uker før årsmøtet. Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på 
årsmøtet.  

Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet, og skal være 
tilgjengelig på internett senest to uker før årsmøtet. Veiledende saksliste vil være:  

1.Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2.Valg av møteleder, referent og tellekorps 
3.Årsmelding 
4.Regnskap 
5.Aktivitetsplan og budsjett 



6.Eventuelle forslag til endring av vedtektene 
7.Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret 
8.Valg av styre 
9.Valg av valgkomité etter forslag fra styret 

Saker som ikke er ført opp på sakslisten, kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir 
gjort med vanlig flertall.  

 
Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir 
holdt og har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 
 


