
Til årsmøtet i DNT Valdres 16. mars 2020 

 

FORSLAG FRA STYRET OM Å OPPRETTE ET FOND FOR LANGSIKTIGE 

TILTAK/INFRASTRUKTUR (HYTTEFOND) 

Bakgrunn 

DNT Valdres har gjennom flere år hatt betydelige regnskapsmessige overskudd og vi har etter hvert 

lagt oss opp en meget solid egenkapital.  

Vi ser det ikke som et mål å ha mer penger i banken enn hva vi trenger for å være trygge på at vi kan 

drive vår virksomhet på en god måte innenfor en rimelig tidsramme. Inntekter fra innbetalt 

medlemskontingent er en sikker kilde for å kunne drive aktivitet og vi har god styring av økonomien. 

Både DNT sentralt og en del medlemsforeninger har opprettet fond for å ha midler til mer langsiktige 

tiltak. I årsbudsjettene er det som regel den løpende driften av aktiviteter som er styrende. Det synes 

å være mangel på et verktøy for å handtere mer langsiktige tiltak i form av investeringer. Det er dette 

som er hovedgrunnen til at man både sentralt og i medlemsforeninger har opprettet egne fond. 

Midlene i medlemsforeningene er en egenkapital som sammen med tilskudd fra DNT sentralt, Olav 

Thons stiftelse og andre som yter tilskudd til slike tiltak, kan være det som sikrer full finansiering. Det 

kan nevnes at DNTs sentrale hyttefond har en årlig søknadsfrist og at medlemsforeningene kan 

oppnå et tilskudd på inntil 1/3 av kostnader til oppgradering og investering. 

Det viser seg bl.a. at DNT Gjøvik og Omegn har hatt en ordning med et hyttefond helt siden Gjøvik og 

Toten Turlag valgte å slutte seg til DNT. Denne ordningen har vært et viktig hjelpemiddel til å erverve 

og rehabilitere et anlegg ved Skumsjøen (Osbakken), 6 mindre ubetjente hytter og bygge 3 

gapahuker. Vi er en mindre forening enn Gjøvik og Omegn og for oss vil det være snakk om et mer 

beskjedent omfang når det gjelder denne typen tiltak – og vi vil gå forsiktig og langsomt fram. DNTs 

statistikk viser for øvrig at foreninger av vår størrelse har gjennomsnittlig 3-4 hytter pr 1000 

medlemmer. For mindre foreninger som oss dreier det seg i all hovedsak om små ubetjente 

hytter/koier med gjennomsnittlig 200-400 overnattinger pr. hytte pr. år.  

I DNT Valdres har vi pr. i dag så godt som ingen «infrastruktur» utover merkede ruter. Vi har en hytte 

som leies på åremål og vi er i ferd med å skulle bygge en gapahuk til en meget beskjeden sum – 

antakeligvis vil den være fullfinansiert ved gave og tilskudd. Vår forening har etter hvert blitt så vidt 

stor og økonomien så vidt solid at tida er kommet til også å kunne se fram mot å investere i mer 

langsiktige tiltak til det beste for friluftslivet. 

I følge DNTs strategi har foreningen tre typer kjernevirksomhet: 

• Aktivitet 

• Hytter og ruter 

• Natur, kulturarv og miljø 

For oss vil det fortsatt være Aktivitet som er viktigst, men vi har store og attraktive friluftslivsområder 

der det i framtida kan være aktuelt å få på plass noe mer infrastruktur for fellesskapet i form av ruter 

og hytter enn det finnes pr. i dag. Det må være bedre å ha enkle fellesskapsløsninger enn at det 

bygges stadig flere private høystandardhytter i våre friluftslivsområder. 

 



Forslag (til statutt) 

1. Det opprettes et eget fond for langsiktige tiltak/infrastruktur i DNT Valdres, «Hyttefond for 

DNT Valdres». (Det vanlige har vært å bruke betegnelsen hyttefond – da etablering av hytter 

nok vil være hovedformålet siden dette er en type tiltak som krever en større investering.) 

Det skal imidlertid ikke utelukkes at fondet – etter nærmere vurdering og beslutning, jfr. pkt. 

4 nedenfor - også kan brukes til andre typer langsiktige tiltak/infrastruktur. 

2. Fondet etableres med en egen bankkonto og fondets kapital skal spesifiseres som egen post 

under egenkapitalen (skilles ut fra den frie egenkapitalen).  

3. Fondet har to hovedkilder:  

a. Gaver og bidrag fra medlemmer og andre (disse innbetales til fondets bankkonto og 

bokføres direkte i balansen.) 

b. Disponering av en andel av årsoverskuddet (årsoppgjørsdisposisjon). Den delen av 

overskuddet hvert år som utgjør inntil 10% av årets bokførte medlemskontingent går i sin 

helhet til den frie egenkapitalen. Overskytende – utover 10% av medlemskontingent 

fordeles med 50% til fri egenkapital og 50% til hyttefondet *). 

4. Foreningens styre treffer gyldig vedtak om disponering av midlene i fondet såfremt ingen 

styremedlemmer stemmer mot vedkommende disponering. Dersom ett eller flere 

styremedlemmer krever det, kan forslag til tildeling av midler fra fondet legges fram som sak 

for årsmøtet. 

5. Styret rapporterer om disponering av fondsmidler i årsrapporten. 

6. Dersom et ønsket omfang av aktivitet (turer m.v.) ikke kan gjennomføres som følge av at fri 

egenkapital er blitt vesentlig redusert eller at det foreligger risiko for at fri egenkapital blir 

negativ i løpet av 2-3 år, kan styret legge fram forslag for årsmøtet om at nødvendige midler 

tilbakeføres fra hyttefondet til fri egenkapital. 

7. Ved opprettelsen av fondet gjennom dette vedtaket, avsettes det en startkapital i 

hyttefondet lik det overskytende utover kr 500 000 av bokført egenkapital pr 31.12.2019, 

dvs. kr 279 265. (Det anses at mottatt gave i 2019 inngår i det beløpet som avsettes til 

fondet.) 

Opprettelse av Hyttefond for DNT Valdres krever etter styrets oppfatning ingen endringer i våre 

vedtekter og kan dermed vedtas ved ordinært vedtak i årsmøtet (krever kun «simpelt» flertall). 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*) Eksempel på hvordan dette ville blitt for 2019-regnskapet:  

Overskudd = kr 233 173. Medlemskontingent fratrukket andel overført Vang Turlag = kr 318 000 - kr 23 018 = 

kr 294 990. 

Av overskuddet skal da først 10% av kr 294 990 = kr 29 499 trekkes ut og legges til fri egenkapital. Det 

resterende av overskuddet er da = kr 233 173 - kr 29 499 = kr 203 674. Dette beløpet deles i to = kr 203 674 : 2 = 

kr 101 837. Det er sistnevnte beløp som skal avsettes til hyttefond. Til fri egenkapital blir det da i alt = kr 29 499 

+ kr 101 837 = kr 131 336.  

Kontroll: Totalt til fri egenkapital + til hyttefond: kr 131 336 + kr 101 837 = kr 233 173 som = overskuddet. 


