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Retningslinjer for samhandling mellom styret og administrasjonen 

i DNT Oslo og Omegn og styrene i lokale turlag. 
 

Hensikt 

Hensikten med disse retningslinjene er å få til en best mulig samhandling og kommunikasjon 

mellom turlagene og DNT Oslo og Omegn sentralt.  

Vedtekter 

Turlagene skal ha vedtekter og retningslinjer som er i tråd med "Vedtekter for DNT Oslo og 

Omegn" og tilfredsstiller "Mal for vedtekter for turlag". Vedtektsendringer skal godkjennes av 

styret i DNT Oslo og Omegn. 

Planer og instrukser 

Turlagene skal innrette sin virksomhet etter gjeldende strategiplaner, retningslinjer og 

instrukser for DNT og DNT Oslo og Omegn. 

Ambassadørkurs 

Styremedlemmer, turledere og andre frivillige knyttet til lokale turlag bør gjennomgå 

foreningens Ambassadørkurs i løpet av første år som de engasjerer seg i turlaget. Det kan 

arrangeres eget kurs lokalt hos turlaget eller turlaget sender deltakere til kurs hos DNT Oslo og 

Omegn. 

Kommunikasjon 
 
Kommunikasjon i DNT-systemet 

Turlagene kommuniserer oppover i DNT-systemet gjennom administrasjonen i DNT Oslo og 

Omegn. Det enkelte turlag skal ha en kontaktperson i administrasjonen. Turlagene kan kreve at 

en sak blir lagt frem for DNT Oslo og Omegns styre. Slike henvendelser sendes til 

administrasjonen.  

 

DNT Oslo og Omegn og turlagene må gjensidig informere og rådspørre hverandre i saker av 

betydning for den annens virkeområde. Turlagene sender fortløpende kopi av innkalling til og 

referat fra styremøter. Årsmelding, regnskap og referat fra årsmøtet sendes så snart dette er 

avviklet. Adresselister over styremedlemmer sendes administrasjonen i DNT Oslo og Omegn 

så snart som mulig etter valg av nytt styre. 

 

Alvorlige ulykker 

Ved alvorlige ulykker er det daglig leder/styreleder som er informasjonsansvarlig i DNT Oslo 

og Omegn. Turlagenes leder skal ha tilsvarende funksjon i sitt område. Ved alvorlige ulykker i 

forbindelse med virksomheten i et turlag skal daglig leder i DNT Oslo og Omegn informeres så 

snart som mulig. Informasjonsplan for ulykker finnes på intranettet for lokale turlag. Styret i 

turlaget bør være kjent med innholdet i denne.  

 

Media 

Uttalelser til media om DNT Oslo og Omegns virksomhet kan gis av styreleder, styrets faste 

medlemmer eller de styret bemyndiger, daglig leder samt de daglig leder bemyndiger. 

Tilsvarende gjelder for tillitsvalgte i turlag som uttaler seg på vegne av sitt lag i sitt 

virkeområde. Retningslinjer for håndtering av forespørsler fra media finnes i medieinstruks for 
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DNT. Denne er tilgjengelig på intranettet for lokale turlag. Styret i hvert enkelt turlag bør være 

kjent med innholdet i denne instruksen.  

 

Bruk av logo og profilprogram 

Turlagene bruker DNT Oslo og Omegns logo på sine publikasjoner, eventuelt egen logoversjon 

avtalt med DNT Oslo og Omegn. De følger også retningslinjene gitt i DNT Oslo og Omegns 

profilprogram med eventuelle avtalte tilpasninger. 

 

Informasjon 

Turlagene utarbeider egne turprogrammer som settes opp innen de frister som til en hver tid 

gjelder, slik at programmene eller evt. deler av dem, kan markedsføres og distribueres til 

medlemmene gjennom de sentrale programmer i DNT Oslo og Omegn.  

 

For å kunne betjene medlemmene og interesserte på en best mulig måte, må administrasjonen 

sørge for at turlagene får informasjon om kurs, informasjonsmateriell og arrangementer. 

Tilgjengelig brosjyremateriell bestilles gjennom turinformasjonen i DNT Oslo og Omegn. 

 

Nettsider 

Turlagene kan ha egne sider på DNT Oslo og Omegns websider www.dntoslo.no. Turlagene 

redigerer sine egne sider. Turlagene har tilgang til intranett for lokale turlag igjennom eget 

passord. 

Aktiviteter 

 

Turer og arrangementer 

Turlagene har ansvar for egne turer og arrangementer i sitt virkeområde. Administrasjonen kan 

bistå med veiledning og tips, spesielt i turlagenes oppstartsfase. Dette gjelder også for oppstart 

av eget lokalt Barnas Turlag, DNT ung gruppe eller Fjellsportgruppe. Arrangering av fjellturer 

for turlagenes medlemmer bør primært skje i samarbeid med DNT Oslo og Omegn.   

 

Turledelse og sikkerhet 

Turlagene må benytte godkjente turledere som følger retningslinjer for turledelse. Det vises til 

DNTs eget modulbaserte utdanningsmodell. Turlagene og turledere må også rette seg etter de 

sikkerhetsreglene som gjelder for DNT Oslo og Omegns aktiviteter, herunder gjennomgang av 

risikovurderingsskjema. Turledere må ha gjennomgått godkjent førstehjelpskurs. Maler og 

skjemaer kan lastes ned på intranettet for lokale turlag. 

 

Turlederutdanning  

Turlagene oppfordres til å utdanne egne turledere. Utdanningen må skje innenfor de 

økonomiske rammene som turlagene har. DNT Oslo og Omegn kan bistå med dette.  

 

Mva-pliktig omsetning 

Ved arrangementer som inkluderer mva-pliktig omsetning (f.eks. videresalg av overnatting, 

mat eller transport) må dette avtales med økonomiavdelingen i DNT Oslo og Omegn. 
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Økonomi 

DNT Oslo og Omegn fører regnskapene for alle lokale lag. 

 

Økonomiansvarlig 

Styret i det enkelte lokallaget oppnevner et styremedlem som har ansvaret for økonomisaker og 

som har kontakt med økonomiavdelingen i DNT Oslo og Omegn. 

 

 

Organisasjonsnummer 

Alle lokale turlag har felles organisasjonsnummer med DNT Oslo og Omegn. Nummeret er 

NO 940 69 8332 MVA. 

 

Bankkonto 

Bankkonto for lokale turlag opprettes av DNT Oslo og Omegn etter avtale med det enkelte 

turlag. 

 

Overføring av midler 

En viss del av medlemskontingenten skal tilføres turlagene etter de til enhver tid gjeldende 

satser.  

 

Lønnsinnberetning 

Hvis turlagene utbetaler lønn, honorar, gaver (ut over statens satser) skal dette vurderes og 

utbetales gjennom DNT Oslo og Omegn. 

 

Reiseutgifter 

Turlagene dekker selv reiseutgifter til møter med administrasjon og styret i DNT Oslo og 

Omegn. 

 

Regnskapsbilag 

Regnskapsbilag leveres DNT Oslo og Omegns administrasjon fortløpende gjennom året. Siste 

frist for å få med bilag på regnskapsåret er innen utløpet av uke 1 året etter.   

 

Søknader 

Administrasjonen sørger for at informasjon om ulike stønadsordninger formidles til turlagene. 

Søknader om statlige og/eller fylkeskommunale midler til turlagenes virkeområde, skal avtales 

med DNT Oslo og Omegn. Turlagene sørger selv for å søke om kommunal støtte til driften og 

om evt. annen lokal støtte. Dersom DNT Oslo og Omegn vil ha direkte kontakt med en 

kommune skal dette skje etter avtale med det lokale turlaget. Administrasjonen skal ha en 

oversikt over all støtte som turlagene mottar.  

 

Frister 

For å sikre at regnskapet blir ferdig i tide må de lokale turlagene avtale tidspunkt for årsmøte 

med økonomiavdelingen i DNT Oslo og Omegn. Signert regnskap må sendes DNT Oslo og 

Omegns administrasjon for å få revisjonsberetning. 

Rutemerking og hytter 
Turlagene kan, etter avtale med administrasjonen og Ruteutvalget, ha ansvar for merking av 

ruter. Merkingen må skje iht. Merkeinstruks i DNT og DNT Oslo og Omegns retningslinjer.  

 

Turlagene kan få tilsynsansvar for hytter etter avtale med administrasjonen. 
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Statistikk 
Alle dugnadstimer i turlagene (inkludert dugnader på hytter og stier, befaringer, turledere og 

frivillige på arrangementer samt styrearbeid) må telles, spesifiseres og rapporteres til 

kontaktperson for lokale turlag innen fastsatte frister. Det samme gjelder for antall deltakere på 

turer og arrangementer.Turlagene finner selv en rutine på dette, evt. i samarbeid med DNT 

Oslo og Omegn.  

Medlemstjeneste 

Turlagene sendes oppdaterte medlemslister og etiketter etter behov. Ved spørsmål angående 

medlemskap utover dette, kontaktes turlagenes kontaktperson eller Medlemsservice i DNT 

(Landsforeningen).  

Forsikring 

DNT Oslo og Omegn skal sørge for at turledere, turer og arrangement i regi av turlagene er 

dekket på samme måte som for arrangementer i regi av DNT Oslo og Omegn sentralt. Dette 

gjelder kollektiv ulykkesforsikring for turledere og dugnadsfolk og reisegods for 

turledere/dugnadsfolk. 

Møter 

Det skal arrangeres minimum ett årlig møte mellom lederne i turlagene og styret i DNT Oslo 

og Omegn. Hovedtema for møtet er turlagenes drift og samarbeidet med administrasjon og 

styret i DNT Oslo og Omegn. Administrasjonen i DNT Oslo og Omegn innkaller til møtet. 

Sakspapirer skal være turlagene i hende senest 14 dager før møtet. 

 

Natur- og miljøvern 
Det er ønskelig at turlagene engasjerer seg i natur- og miljøvernspørsmål i sitt område. Hvis 

det opprettes et lokalt FNF-lag (Forum for natur og friluftsliv) i et område der DNT Oslo og 

Omegn har turlag, skal turlaget representere DNT Oslo og Omegn, hvis de ønsker det. 

Turlagene må innrette dette arbeidet etter de retningslinjene styret i DNT Oslo og Omegn 

fastsetter.  

 

 

  


