Vedtekter i Vesterålen Turlag
vedtatt av årsmøte 14. februar 2020

§ 1. Navn og formål.
Lagets navn er Vesterålen Turlag. Vesterålen Turlag ble stiftet 13. desember
1988, og er siden 1. januar 1991 tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT).
Vesterålen Turlag skal arbeide for et enkelt, inkluderende, aktivt, allsidig og
naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.
§ 2. Medlemskap.
DNT’s standardbestemmelser for medlemskap gjelder. Kontingenten
fastsettes av Vesterålen Turlags styre.
§ 3. Styre og valg.
Turlaget ledes og dets midler forvaltes i samsvar med § 1 av et styre bestående
av åtte medlemmer:
Leder, som velges hvert like årstall.
Nestleder, som velges hvert ulike årstall.
Kasserer, som velges hvert ulike årstall.
2 styremedlemmer, som velges hvert ulike årstall.
3 styremedlemmer, som velges hvert like årstall.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Som
styrets beslutning gjelder flertallets beslutning, eller ved stemmelikhet det som
leder har stemt for, eventuelt nestleder i leders fravær.
Videre velger årsmøtet:
Revisor, som velges hvert like årstall.
Administrasjonssekretær, velges hvert ulike årstall
Valgkomité:
Valgkomiteen består av 3 medlemmer, hhv leder, 1. medlem og 2. medlem.
Årsmøtet velger hvert år nytt 2. medlem, og foregående års 2. medlem rykker
opp til 1. medlem, mens foregående års 1. medlem blir leder.
Utenom de nevnte, utpeker styret tillitsvalgte, komiteer og utvalg. Styret
innstiller valgkomité overfor årsmøtet, de øvrige innstillinger gjøres av
valgkomitéen. Lagets tillitsvalgte utenom styret har møterett og talerett, men
ikke stemmerett, ved styremøtene. Styret foretar nødvendig komplettering
dersom noen årsmøtevalgt tillitsvalgt faller fra før valgperioden er gått ut.
§ 4. Årsmøte.
Årsmøtet holdes hvert år innen 15. februar med minst tre ukers varsel
gjennom kunngjøring i egne kommunikasjonskanaler og ledende lokale
media. På årsmøtet behandles styrets årsberetning, årsregnskap og revisors
beretning, forslag fra styret og innkomne forslag i henhold til § 6, samt valg.
Alle beslutninger bortsett fra lovendringer (§ 9) og oppløsning (§ 11) fattes
med simpelt flertall. Stemmerett har alle medlemmer av Vesterålen Turlag
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som har fylt 15 år. Årsmøteprotokollen underskrives av turlagets leder samt
to, av årsmøtet valgte, representanter.
§ 5. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 10 prosent av
medlemmene skriftlig krever det. Samme innkallingsfrist og
avstemmingsregler gjelder som for ordinært årsmøte.
§ 6. Forslag fra medlemmer.
Ethvert medlem kan sende inn forslag om saker som vedrører foreningen til
styret, som skal behandle forslaget. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet
må være kommet til styret før 15/1.
§ 7. Hederstegn og æresmedlemmer.
Styret kan tildele hederstegn til personer som har gjort en ekstraordinær
innsats for Vesterålen Turlag. Styret kan utnevne et utvalg som innstiller
æresmedlemmer og kandidater til hederstegn overfor styret.
§ 8. Undergrupper.
Undergrupper av Vesterålen Turlag eksempelvis ungdomsgrupper,
fjellsportgruppe o.a. kan ha eget styre og regnskap. Det forutsettes at slike
grupper styres etter vedtekter godkjent av turlagets styre, og at deres
medlemmer er turlagsmedlemmer.
§ 9. Vedtektsendringer.
Vedtektsendringer må gjøres av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte
stemmene.
§ 10. Oppløsning.
For oppløsning av foreningen kreves 3/4 flertall på et årsmøte og på et
påfølgende ekstraordinært årsmøte tidligst en måned seinere. Hvis oppløsning
blir vedtatt, overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening for
bestyring inntil et nytt turlag tilsluttet DNT er dannet i Vesterålen.
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