
 

Vedtekter for DNT Nedre Glomma 
Vedtatt 22. mars 2017 

§ 1. FORMÅL 

DNT Nedre Glomma er en selvstendig lokalforening tilsluttet Den Norske 

Turistforening (DNT). DNT Nedre Glomma skal arbeide for et enkelt, aktivt, 

allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og 
kulturgrunnlag. 

§ 2 FORENINGENS VIRKE  

Etter formålet skal foreningen blant annet arbeide med å: 

 

 Arrangere turer og møter. 

 Arbeide for økt bruk av nærområdene. 

 Formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv. 

 Støtte opp under aktuelle satsingsområder fra DNT sentralt, jmf DNTs 

veivalgsdokument. 

 Samarbeide med andre natur-, frilufts-, og miljøorganisasjoner. 

 Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Fredrikstad, 

Sarpsborg og Hvaler. 

  

§ 3. MEDLEMSKAP OG KONTINGENT  
Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i en av kommunene 

Fredrikstad, Sarpsborg eller Hvaler – eller som bor et annet sted og melder seg 

inn i DNT Nedre Glomma. Kontingentsatsene følger til enhver tid satsene til DNT 

sentralt. DNT står for innkreving av medlemskontingenten. 

§ 4. ÅRSMØTET 

Årsmøtet er DNT Nedre Glommas høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år 
innen utgangen av mars måned. Innkalling skjer med minst 4 ukers varsel. 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. 

Årsmøtedokumentene gjøres tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på DNT 

Nedre Glomma sin hjemmeside. 

§ 4.1. Stemmegivning 
Stemmerett har medlemmer som er fylt 15 år, var innmeldt innen 1. februar og 

har betalt kontingenten. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt fra 

medlemmer som ikke kan møte. Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for 

stemmegivning. Det kan forlanges skriftlig avstemning. Alle valg gjøres med 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. 

§ 4.2. Årsmøtet behandler følgende: 

1. Godkjenner innkalling, saksliste og fullmakter. 

2. Velger møteleder. 

3. Velger referent. 

4. Velger to medlemmer til å underskrive protokollen. 



5. Behandler foreningens årsberetning. 

6. Behandler foreningens regnskap i revidert stand. 

7. Vedtar foreningens handlingsplan med budsjett. 
8. Behandler innkomne forslag med styrets innstilling. 

9. Velger: 

a. Styreleder for 2 år. 

b. Nestleder, kasserer, sekretær og tre andre styremedlemmer for to år 

slik at tre av styremedlemmene er på valg hvert år. 
c. Tre varamedlemmer for ett år. 

d. Revisor med vara for ett år. 

e. Valgkomité bestående av leder og to medlemmer for to år slik at ikke 

alle er på valg samtidig. 

10.Oppretter undergrupper etter styrets forslag. Undergruppenes leder velges 

av undergruppene selv. 

§ 4.3. Valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling legges ut på foreningens nettside sammen med 

årsmøtedokumentene senest 1 uke før årsmøtet. 

 

Medlemmer fra Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler bør være representert i styret. 
Ved frafall i styret i perioden, suppleres styret fra varamannslisten fram til neste 

årsmøte. 

 

Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen 3 uker før årsmøtet. 

Hvis et medlem av valgkomiteen faller fra midt i en periode, gis styret fullmakt 
til å oppnevne en ny representant fram til neste årsmøte.  

§ 4.4. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det eller når minst 1/5 av 

medlemmene krever det. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 

2 ukers varsel. Sakspapirer legges ut på foreningens nettside og på rådhusene i 

Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler senest 1 uke før ekstraordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som det er innkalt for.  

§ 5. STYRET 

§ 5.1 Styrets oppgaver 

Foreningen ledes og foreningens midler forvaltes av styret i henhold til 

foreningens vedtekter og årsmøtevedtak. 

§ 5.2 Styrets sammensetning 

Styret består av leder og seks styremedlemmer. Leder, nestleder, kasserer og 

sekretær velges av årsmøtet. 



Til styremøtene innkalles også varamedlemmene og gruppelederne. Disse har 

tale- og forslagsrett. Når et varamedlem møter for et fast medlem har det også 

stemmerett.  

§ 5.3. Vedtak i styret 

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Styret er beslutnings-dyktig 

når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har 

styreleder dobbeltstemme. 

§ 6. SIGNATUR  
Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap.  

§ 7. OPPLØSNING  

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter 

med ¾ flertall. Forslaget om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmer 

minst 2 uker før årsmøtet avholdes.  

 
Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske 

Turistforening. 

 


