
ÅRSBERETNING 2018 FOR DNT VALDRES 

 

1. Virksomhetens art og hvor den drives 

DNT Valdres er en medlemsorganisasjon for friluftsliv tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). 
Medlemmer er i utgangspunktet de som har gyldig medlemskap i DNT og som er bosatt i de 6 
Valdreskommunene (med et unntak for medlemmer med postadresse 3528 Hedalen – disse sokner i 
utgangspunktet til DNT Ringerike). Ethvert medlem av DNT kan imidlertid gjøre et aktivt valg om å bli 
medlem av en annen lokalforening enn den de hører til ut fra bostedsadresse. Foreningen hadde pr. 
november 2018 et medlemstall på 1025. 
I følge vedtektene skal DNT Valdres arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag i alle 
valdreskommunene. 

 

2. Økonomi / Fortsatt drift 
 
Framlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2018 gir etter styrets oppfatning 
fyllestgjørende informasjon om økonomien i 2018 og stillingen ved regnskapsårets slutt. Det har ikke 
inntruffet hendelser etter regnskapsårets slutt som endrer dette.  
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 154 264 og total egenkapital ved utgangen av året var på kr 
645 823. Banksaldo pr. 31/12 var kr 755 911.  
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift og styret er ikke i tvil om at denne 
forutsetningen er tilstede. 
 

3. Arbeidsmiljø / Likestilling 
 
Foreningen har ingen ansatte, men er basert på dugnadsarbeid. Styret anser at arbeidsmiljøet for de 
som utfører dugnadsarbeid er tilfredsstillende. Det har ikke forekommet skader eller ulykker i 2018. 
Styret består av 5 menn og 2 kvinner. Fordelingen p.t. anses akseptabel, men kan bli enda bedre. 
 

4. Ytre miljø 
 
Foreningens virksomhet har ikke medført kjente forurensninger eller skader på det ytre miljø. 
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