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samt kontrollkomiteen   

                                                                                                                  



Medlemsblad
 

Isdalstø, 18.07.18

Gode medarbeidere!

Vi ønsker flere faste givere til 
givertjenesten, og oppfordrer til at flere 
melder seg som fast gavegiver. 

NB! Konto for givertjenesten er 
1506.04.42093

Givertjeneste

I første halvår har det vært stor innsats på verving, både blant medlemmer 
og ansatte. Så langt i år har vi vervet 407 nye medlemmer. 

Nytt lag i nord - GLADNYHET!
Etter vervearbeid i nord, har vi nylig hatt stiftingsmøte i Edru Livsstil 
Harstad. Vi ønsker styret og nye medlemmer i nord lykke til med ny, frisk 
satsing! 

Verving

Lagene kan selv registrere programmet sitt 
på www.edru.no

Dette er viktig for at både eksisterende og 
nye medlemmer kan finne lagets aktivitet. 

Strategikonferanse

Lag/medlemmer som har stoff til 
medlemsbladet, er velkommen til å 
sende det til kontoret eller på e-post til 
medlemsblad@edru.no

Frist for innsendte bidrag til medlemsblad 
nr. 3 er 1. september. 

Vi minner om at de som ikke ønsker å lese 
bladet digitalt, selv må bestille abonnement. 
Dette koster kr. 200,-/året.

Vi oppfordrer lagledere til å minne 
medlemmer om muligheten til abonnement!

Hva skjer i lagene i høst? 

Neste år inviterer vi til landsmøte på 
Klepp i Rogaland, nærmere bestemt 
på Jæren Folkehøgskule. Komiteen 
legger opp til et minneverdig 
landsmøte ettersom det også er 
organisasjonens 160 års jubileum. 
Så hold av 21. - 23. juni 2019! 

Landsmøtet 2019

Landsmøtekomitéen består av Egil Tunheim, Astri Haaland, Tor Selmer Olsen, 
Hallgeir Grødeland og Kjell Knutsen (ikke til stede da bildet ble tatt).

Årets konferanse ble arrangert 9. - 10. juni på Jessheim, Oslo. 
Tilbakemeldingene etter evalueringen er gode, og arrangementet er 
godt dekket i siste medlemsblad og på nett.



Nytt fra kontoret 
og personalet

Kontakt med landsstyret:   
E- post: landsstyret@edru.no
Tlf. leder Sigmund Kroslid: 
992 01 663  

Kontakt med administrasjonen
Postadresse: Postboks 140, 5903 Isdalstø
Besøksadresse: Kvassnesv. 58, 5914 Isdalstø 
NB! Vi har nytt telefonnummer: 40 80 10 30 
Bankgironr: 1506.03.22454 
(NB! Givertjenesten bruker 1506.04.42093)
Org.nr:  944 438 599
Internett: www.edru.no
E-post: post@edru.no

Linda Hagewick og sønnen Liam.

Vedlegg:
● Landsstyreprotokoll nr. 
4 og 5. 

Neste styremøte er 
planlagt 20. - 21. oktober 
i Oslo. 

Vi ønsker alle en fortsatt 
god sommer!

Vennlig hilsen
Ansatte og landsstyret
i DNT - Edru Livsstil

Linda Hagewick som ble ansatt 
som prosjektleder for verving og 
organisasjonsutvikling  i januar er gått ut 
i fødselspermisjon og fikk en en gutt i juni. 
Maria Zafar er vikar for Linda. 

Prosjektleder for Idrett Uten Alkohol, Gro 
Anette Fanebust slutter i sin stilling 1. oktober.   
Stillingen er utlyst med søknadsfrist 22. juli. 
Vi håper på grei overlapping mellom gammel 
og ny prosjektleder, og info om nytt i saken 
kommer på www.edru.no.

Prosjektleder Helga Bognø stiller gjerne 
med foredrag i deres område. Ønsker deres 
lag å arrangere et arrangement med fokus 
på prosjektets tema, ta kontakt! Vi minner 
om at 1.oktober er Verdens eldredag og en 
super anledning til å ha vervestands lokalt 
med nettopp dette temaet. Brosjyrer kan fås 
fra hovedkontoret, men bestill dette i god tid. 
Vi håper mange lag tar utfordringen og står 
vervestands denne dagen, og er med å fronte et 
viktig budskap rundt temaet eldre og alkohol.

1. oktober
Verdens eldredag

I oktober drar en 
liten gruppe på 
organisasjonens første 
offisielle besøk til 
vårt internasjonale 
satsingsarbeid i 
Etiopia. 

I den anledning skal 
vi bl.a. overrekke 
en pengegave til et 
prosjekt vi starter som 
er rettet mot kvinner. 

Dersom noen lag 
ønsker å bidra til 
dette særskilte 
kvinneprosjektet, kan 
støtte sendes til konto 
1506.03.22454 merket 
«Etiopia 2018»

Internasjonalt arbeid

Lotteri- og stiftelsestilsynet varsler en innskjerping av regelverket, 
og sannsynligvis fra og med neste år vil ingen lokallag/distrikt 
som ikke har eget organisasjonsnummer lenger kunne søke om 
momskompensasjon, verken alene eller som en del av hovedsøknaden 
til moderorganisasjonen. Trenger laget/distriktet hjelp med å registrere 
seg i Brønnøysundregisteret, ta gjerne kontakt med gen.sekr. for bistand.

Momsrefusjon og organisasjonsnummer

13. - 18. august står vi stand under Arendalsuka. Det er ennå 
mulighet til å melde seg dersom lag i sør har medlemmer som 
ønsker å stå på stand sammen med de ansatte. 

Arendalsuka

En gruppe kvinner i kø for å få hjelp ved en 
helseklinikk.

Kvinnene har også ansvar for vannhenting.



Jeg vil benytte AvtaleGiro. Beløpet blir trukket den 20. hver måned. 
Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min bank beskjed om at det avsluttes. 
DNT - Edru Livsstil oppfordrer alle til å bruke AvtaleGiro – det er mest kostnadseffektivt for oss!

Navn:

Adresse: 

Postnr./Sted

Telefon: Mobil: 

Fødselsnummer (11 siffer): 

Sted, dato - Underskrift: 

JA,  jeg vil gjerne bli med på DNT - Edru Livsstils  givertjeneste
og betale kr                         pr måned (valgfritt beløp) 

(Fylles ut om du vil ha skattefradrag - Gir du over 500 kr i løpet av året har du rett til skattefradrag)

Belast mitt kontonummer (11 siffer): 

DNT - Edru Livsstils kontonummer: 1506.04.42093
Kidnr. (fylles ut av DNT - Edru Livsstil): 

Sendes i lukket konvolutt til: DNT - Edru Livsstil
Postboks 140, 5903 Isdalstø

Eller scannes via e-post til: post@edru.no

DNT - Edru Livsstils givertjeneste
Frivillige bidrag gjør det mulig å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud. 
Avtaler med faste trekk gir i tillegg DNT - Edru Livsstil mulighet til å planlegge langsiktig.

Ved fast givertjeneste hjelper du organisasjonen med å ha en mer forutsigbar økonomisk fremtid. 
Fast givertjeneste er godt egnet for den som virkelig har lyst å gjøre noe og har tro på at det nytter. 
Fruktene av din givertjeneste kan du lese mer om i medlemsbladet som du kan abonnere på i posten eller lese 
på nett fire ganger i året på www.edru.no

AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig. Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro – kontakt banken din.

DNT - Edru Livsstil garanterer at opplysninger vi registrer om deg og din tilknytning til givertjenesten, bare vil bli benyttet internt til 
utsendelser i forbindelse med givertjenesten. Persondata vil ikke bli levert ut til utenforstående tredjepart, i henhold til person-
opplysningsloven. 


