
 
Vedtekter	for	DNT	fjellsport	Bodø	
 
Vedtatt	på	stiftelsesmøtet	15.	februar	1978	(pkt.	1	og	2),	med	endringer	på	årsmøtet	15.	januar	1982	(pkt.	3.),	årsmøtet	23.	
januar	1990	(pkt.	1,3,4,5,6	og	7.),	årsmøtet	15.	februar	2017	(Innledning,	pkt.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9	og	10)	og	ekstraordinært	
årsmøte	7.	mars	2017	(endring	av	navn	på	gruppen).	
 
 
Innledning	
BOBTOG	(Bodø	og	Omegns	Bre-,	Tinde	og	Grottegruppe)	ble	stiftet	15.	februar	1978	og	er	en	
gruppe	 innen	 Den	 Norske	 Turistforening	 (DNT)	 /	 Bodø	 og	 Omegns	 Turistforening	 (BOT).	
Siden	 stiftelsen	 har	 gruppen	 utviklet	 en	 særegen	 friluftslivtradisjon	 i	 pakt	 med	 områdets	
naturmiljø.		
	
I	2017	endret	gruppen	navn	til	DNT	fjellsport	Bodø	i	henhold	til	DNT	sin	fjellsportprofil.	
 
 
1. Formål	
DNT	fjellsport	Bodø	skal	arbeide	for	å	tilby	muligheter	for	et	enkelt,	aktivt,	trygt	og	allsidig	
friluftsliv	med	særlig	vekt	på	brevandring,	fjellklatring,	grotteklatring	og	–vandring,	stisykling	
og	toppturaktiviteter	sommer	som	vinter.	
 
Med	den	erfaring	medlemmene	får	fra	å	delta	på	DNT	fjellsport	Bodø	sine	aktiviteter	vil	det	
gi	dem	erfaring,	 impulser,	 informasjon	og	kontakter	 til	 selv	å	 ferdes	ute	på	naturens	egne	
vilkår.	
 
 
2. Medlemskap	
Alle	 som	 er	medlem	 av	 DNT/BOT	 kan	 være	medlem.	 Det	 tilfaller	 ingen	 ekstra	 kontingent	
utover	vanlig	årskontingent	for	DNT/lokale	foreninger.	
	
DNT	fjellsport	Bodø	sine	arrangementer	er	åpne	for	alle,	men	på	turer	med	overnatting	er	
det	 18	 års	 aldersgrense.	 Denne	 aldersgrensen	 kan	 fravikes	 hvis	 foresatt	 er	 deltaker	 på	
samme	tur.	Ved	arrangementer	med	begrensning	på	antall	deltakere	vil	medlemmer	av	DNT	
ha	fortrinnsrett.	
	
	
3. Årsmøtet	
Årsmøtet	er	DNT	fjellsport	Bodø	sitt	høyeste	organ	og	skal	avholdes	årlig	innen	utgangen	av	
februar	måned.	Innkalling	skjer	ved	elektronisk	utsendelse,	samt	publisering	i	sosiale	medier,	
senest	 14	 dager	 før	 årsmøtet.	 Innkallingen	 skal	 kort	 vise	 dagsorden	 med	 valgkomitéens	
forslag	samt	innkomne	forslag.		
	
Forslag	 om	 vedtektsendringer	 og	 andre	 forslag	 som	 skal	 behandles	 på	 årsmøtet	må	 være	
styret	 i	 hende	 senest	 10	 dager	 før	 årsmøtet.	 Dersom	 det	 kommer	 inn	 forslag	 som	 skal	
behandles	av	årsmøtet	skal	en	revidert	dagsorden	bli	elektronisk	publisert	(e-post	og	sosiale	
medier)	senest	én	uke	før	årsmøtet.	



Alle	 som	 er	 medlem	 i	 DNT	 fjellsport	 Bodø	 har	 stemmerett.	 Det	 kan	 ikke	 stemmes	 ved	
fullmakt.	Alle	som	har	stemmerett	er	berettiget	til	å:	

a) Fremme	forslag	for	årsmøtet	
b) Fremme	kandidater	til	styret	og	valgkomitéen	
c) Stille	til	valg	for	styret	eller	valgkomitéen	

	
Årsmøtets	dagsorden:	

1) Valg	av	møteleder	
2) Godkjenne	de	stemmeberettigede	
3) Valg	av	referent	og	to	personer	til	å	signere	protokollen	
4) Behandle	og	godkjenne	årsmelding,	inkludert	økonomi	
5) Behandle	innkomne	forslag	
6) Valg	av	medlemmer	til	styret	
7) Valg	av	medlemmer	til	valgkomitéen	

	
Ekstraordinært	årsmøte	skal	holdes	etter	vedtak	i	styret	eller	etter	skriftlig	krav	fra	minst	12	
medlemmer.	Et	slikt	møte	skal	holdes	innen	én	måned	fra	krav/vedtak	blir	framsatt.	
 
 
4. Styret	og	arbeidsansvar	
Styret	 i	DNT	 fjellsport	Bodø	 skal	 bestå	 av	begge	 kjønn	med	minimum	2	 representanter	 av	
hvert	kjønn.	Det	velges	6	medlemmer	som	hver	er	valgt	inn	for	2	år,	hvorav	halvparten	skal	
velges	 hvert	 år.	 Må	 et	 styremedlem	 trekke	 seg	 i	 valgperioden	 skal	 årsmøtet	 foreta	 et	
suppleringsvalg.	Styret	konstituerer	seg	selv.	Medlemmer	av	styret	kan	uten	avbrudd	inneha	
tillitsvervet	 i	 maksimum	 4	 år.	 Dersom	 et	 styremedlem	 må	 fratre,	 utpeker	 styret	 et	 nytt	
styremedlem	fram	til	neste	årsmøte.	
	
Styret	leder	DNT	fjellsport	Bodø	sitt	arbeid	innen	budsjettets	og	vedtektenes	rammer.	Styret	
er	herunder	ansvarlig	for	at	DNT	fjellsport	Bodø	sine	arrangementer,	utdanning	og	bruk	av	
instruktører	følger	DNT/BOT	standarder	og	retningslinjer.	
	
Styret	velger	selv	sin	leder	for	1	år	av	gangen.	Styret	fatter	sine	vedtak	med	simpelt	flertall	
og	ved	stemmelikhet	har	lederen	dobbeltstemme.	Styret	er	beslutningsdyktig	når	minst	4	av	
medlemmene	 er	 til	 stede	 og	 3	 medlemmer	 stemmer	 for	 vedtaket.	 DNT	 fjellsport	 Bodø	
forpliktes	ved	underskrift	av	lederen	sammen	med	ett	av	styrets	øvrige	medlemmer.	
 
 
5. Valgkomité	og	valg	
Årsmøtet	velger	en	valgkomité	på	2	medlemmer	 for	1	år	om	gangen.	Valgkomitéen	velger	
selv	 sin	 leder.	 Valgkomitéen	 foreslår	 kandidater	 til	 styret	 og	 forslaget	 skal	 være	 styret	 i	
hende	senest	30	dager	før	planlagt	årsmøte.	
	
Dersom	et	medlem	av	valgkomitéen	 fratrer	 før	 funksjonstiden	er	ute	 kan	 styret	utpeke	et	
nytt	medlem	som	fungerer	fram	til	neste	årsmøte.	
 
 
 
 



6. Arbeidsgrupper	
Til	 å	 hjelpe	 seg	 med	 arbeidet	 kan	 styret	 oppnevne	 arbeidsgrupper.	 Styret	 oppnevner	
medlemmene	 til	 den	 respektive	 arbeidsgruppe,	 herunder	 endringer	 av	 arbeidsgruppens	
sammensetning.	Fortrinnsvis	bør	et	styremedlem	være	medlem	i	den	enkelte	arbeidsgruppe.	
Den	enkelte	arbeidsgruppe	konstituerer	seg	selv.	
 
 
7. Godtgjørelse	
All	aktivitet	i	DNT	fjellsport	Bodø	drives	som	dugnadsarbeid	og	ingen	skal	ha	noen	form	for	
godtgjørelse.	 Imidlertid	 kan	 tillitsvalgte	 få	 dekket	 faktiske	 kostnader	 i	 forbindelse	 med	
vervet.	
	
DNT	 fjellsport	 Bodø	 har	 ikke	 egen	 økonomifunksjon	 og	 eventuelle	 refusjoner	 avtales	med	
BOT.	
	
	
8. Økonomi	
Budsjettet	 for	 DNT	 fjellsport	 Bodø	 fastsettes	 av	 styret	 i	 BOT	 etter	 forslag	 fra	 styret	 i	 DNT	
fjellsport	Bodø.	
	
DNT	fjellsport	Bodø	kan	ikke	stifte	gjeld	utover	hva	som	følger	av	en	naturlig	drift	 innenfor	
budsjettets	 rammer,	 eller	 påta	 seg	 andre	 langvarige	 forpliktelser	 av	 betydning	 uten	
foregående	godkjenning	fra	styret	i	BOT.	
	
	
9. Endring	av	vedtekter	
Endringer	 av	 vedtektene	 kan	 bare	 skje	 på	 DNT	 fjellsport	 Bodø	 årsmøte	 med	 2/3	 flertall.	
Forslag	til	endringer	skal	kunngjøres	sammen	med	innkallingen.	Endringene	må	godkjennes	
av	styret	i	BOT.	
 
 
10. Oppløsning	av	DNT	fjellsport	Bodø	
DNT	fjellsport	Bodø	kan	bare	oppløses	hvis	det	vedtas	på	DNT	fjellsport	Bodø	årsmøte	med	
3/4	flertall,	og	forslaget	er	utsendt	sammen	med	innkalling.	For	å	være	gyldig	må	vedtaket	
gjentas	med	3/4	flertall	på	et	ekstraordinært	årsmøte	som	avholdes	minst	to	måneder	etter	
det	første	vedtaket.	Ved	oppløsning	tilfaller	alle	midler	BOT.	
 
 
 
 


