
        Sand, 10.mars 2021 

Innkalling og saksliste til årsmøte i DNT Odal 
Onsdag 17.mars kl. 19.00 i gapahuken ved Sand sentralskole 
 
SAKSLISTE ÅRSMØTE: 
Sak 1: Åpning 
 -Valg av ordstyrer/dirigent. Styrets forslag: Styreleder 
 -Godkjenne innkalling og dagsorden. Styrets forslag: Innkalling og dagsorden godkjennes 
 -Valg av referent. Styrets forslag: Styrets sekretær 
 -Valg av protokollunderskrivere. Styrets forslag: Det velges to personer fra møtedeltakerne 
 
Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2020(er) (vedlegg 1). Styrets forslag til vedtak: Framlagt 
årsmelding fra hovedstyret vedtas. Årsmeldingene til undergruppene tas til etterretning. 
 
Sak 3: Godkjenning av årsregnskap 2020 (vedlegg 2). Styrets forslag til vedtak: Framlagte regnskap 
godkjennes. 
 
Sak 4: Budsjett 2021 (vedlegg 3). Styrets forslag til vedtak: Framlagte budsjett vedtas. 
 
Sak 5: Kontingent for 2021 og 2022. Styrets forslag til vedtak: DNT Odal følger kontingentsatsene til 
DNT sentralt. 
 
Sak 6: Styringsdokument DNT Odal (vedlegg 4). Styrets forslag til vedtak: Framlagte 
styringsdokument for DNT Odal vedtas. 
 
DNT Odal utarbeidet egne vedtekter i 2007. Disse har blitt revidert ved behov fram til i dag. 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte. Vedtektene sier noe om hvor mange personer vi 
skal ha i styret og hvilke undergrupper vi har og noe om organiseringsformen. Hver gang vi gjør 
forandringer her, må vi ta opp vedtektene på årsmøtet. DNT Odal valgte på årsmøte i 2019 å samle 
flere styringsdokumenter og veiledere for drift og styrearbeid inn i ett større dokument som vi kalte 
styringsdokument for DNT Odal. Ved gjennomgang fant arbeidsutvalget ut at dette dokumentet 
trengte revidering. Det er i del 1 (DNT Odals organisering og oppgaver), Del 3 (Vedtekter), Del 4 
(Retningslinjer for tillitsvalgte i DNT Odal), Del 5 (Rutiner i forbindelse med samarbeidspartnere) det 
er gjort forandringer. 
 
Noen steder i dokumentet vises det til lister, som f.eks: grunneieravtaler, julekorthilsen, utstyrsliste. 
Årsmøtet delegerer til arbeidsutvalget å ajourføre disse listene hvert år uten at de må 
årsmøtebehandles. Slike lister er ferskvare. 
 
Sak 7: Valg av styre og undergrupper (Valgkomitéens forslag legges fram på møtet).  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Kari-Anne Tangen, styreleder DNT Odal 


