VEDTEKTER
for Hamar og Hedemarken Turistforening – HHT
(stiftet 10.03.1930 og tilsluttet Den Norske Turistforening)
Sist revidert/endret 07. mars 2018
1. Formålet med foreningen er å fremme friluftslivet for befolkningen i Hamar og på
Hedmarken. For å nå dette målet vil foreningen:
• bygge eller leie turisthytter/serveringshytter/leirsteder
• drive eller sette bort driften av turisthytter/serveringshytter/leirsteder
• opparbeide, merke og vedlikeholde turstier og samarbeide med andre om skiløyper
• gi ut sti-/løypekart
• arrangere turer, leirer, kurs, møter med mer
• drive medlemsservice gjennom butikkdrift og turinformasjon
• utøve aktivt informasjons- og markedsarbeid overfor medlemmer, skoler, bedrifter
og lokalmiljøet for øvrig
• skape allianser og samarbeid med bedrifter, offentlige etater og andre organisasjoner
• og ellers ta de initiativ som tjener foreningens formål
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Foreningens interesser ivaretas av et styre som består av 8 medlemmer:
Leder og 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år av gangen,
de øvrige velges for 2 år.
Lederne av de tre kretsene som velges av kretsenes egne årsmøter.
Det velges personlige varamedlemmer for de årsmøtevalgte styremedlemmene.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styrets oppgaver:
ivareta HHTs formål på alle områder
se til at vedtak blir gjennomført og at driften skjer etter lover og regler
sørge for at HHT har en administrasjon som ivaretar den daglige drift, samt ivareta
personalansvaret
sørge for at HHT har en sunn og god økonomi
organisere og velge nødvendige utvalg, slik som turutvalg, sti/løypeutvalg, barn og
unge, ansvarshavende for hyttene, samt utarbeide retningslinjer for utvalgene
avholde ett årlig møte med lederne i alle utvalg
velge delegater til landsmøtet i DNT

4. Årsmøtet holdes innen midten av mars og kunngjøres minst 5 uker i forveien. Fristen for å
fremme forslag til årsmøtet er 4 uker før årsmøtet. Fristen for frasigelse av verv er 4 uker før
årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent.
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Årsmøtet har som oppgave:
behandle årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett
fastsette årskontingent for ordinære medlemmer hvis disse skal avvike fra DNTs
standardsatser.
behandle innkomne forslag fra medlemmer
velge styret som består av:
a. styreleder
b. leder i turutvalget
c. leder for barn og unge
d. leder i sti- og løypeutvalget
e. leder av hyttedrift
f. nestleder, som velges blant styrets medlemmer
g. 4 personlige varamedlemmer
velge revisor
velge valgkomité

6. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Ett medlem velges inn i komiteen hvert år,
følgelig trer da ett medlem ut hvert år. Det medlem som går inn i sitt tredje år er automatisk
valgkomiteens leder.
7. Fjellsportgruppa og Onsdagsgruppa velger selv sine styrer
8. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 5 % av medlemmene forlanger det.
Innkallingen skjer på samme måte og med de samme frister som for et ordinært årsmøte.
9. Forslag til endring av vedtektene må være sendt til styret innen 1. februar og kunngjøres
sammen med innkallingen til årsmøtet. Til endring kreves 2/3 flertall av de som møter fram.
10. Etter forslag fra styret kan årsmøtet ta opp som æresmedlem personer som har gjort seg
særlig fortjent til det gjennom arbeid for foreningen.
11. Skal foreningen oppløses, krever denne beslutningen 2/3 flertall av de som møter fram.
Forslag om oppløsning må behandles på to årsmøter som følger etter hverandre. Blir
foreningen oppløst, skal eiendelene tilfalle Den Norske Turistforening.

