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Til lokallag og distrikt tilsluttet DNT – Edru Livsstil  
Isdalstø, 12. april 2019  

 
Innkalling til landsmøte 2019  
 
§ 4 Landsmøte 
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avvikles i juni hvert annet år. 
Landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel, vedlagt sakliste for møtet.  
 
 
DNT – Edru Livsstil innkaller med dette formelt til landsmøte 2019 som blir arrangert  
21.–23.juni på Jæren Folkehøgskule på Klepp i Rogaland. 
 
 

 
 
 
Dagsorden (lørdag – søndag) 
 

1. Åpning og konstituering av landsmøtet 
a) Åpning ved leder 
b) Godkjenning av innkalling 
c) Godkjenning av sakliste  
d) Valg av landsmøtefunksjonærer 

i. Valg av dirigenter 
ii. Valg av sekretærer 

e) Opprop av delegatar og fastsettelse av stemmetall 
f) Valg av protokollunderskrivere 
g) Valg av komitéer 

i. Val av fullmaktskomité 
ii. Valg av redaksjons- og resolusjonskomité 

iii. Valg av budsjettkomité 
2. Meldinger 

a) Årsmelding for DNT – Edru Livsstil for 2017 
b) Årsmelding for DNT – Edru Livsstil for 2018  
c) Kontrollkomiteens innstilling 

3. Regnskap 
a) Regnskap for DNT – Edru Livsstil for 2017 
b) Regnskap for DNT – Edru Livsstil for 2018 
c) Revisors beretning 
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4. Innkomne forslag 
A) Endringsforslag på navn   - Innsendt av DNT Edru Livsstil Rogaland 
B) Endringsforslag på navn   - Innsendt av Edru Livsstil Røbekk 
C) Endringsforslag på navn  - Innsendt av Edru Livsstil Trondheim 

5. Arbeidsplan 2020 - 2021 
6. Fastsettelse av kontingent 
7. Endring av vedtekter 

A) § 4 punkt 3 e Valg    - Innsendt av Kjell Knutsen 
B) § 8 Kontingent     - Innsendt av Kjell Knutsen 
C) § 9 Utmelding     - Innsendt av Kjell Knutsen 
D) § 11f Eiendom/Kapital   - Innsendt av Kjell Knutsen 
E) § 4 Årsmøte - Mønstervedtekter for Lag  - Innsendt av Rune Væting 
F) § 5 Årsmøte - Mønstervedtekter for Lag - Innsendt av Rune Væting 
G) § 11e Eiendom / Kapital    - Innsendt av landsstyret 

8. Budsjett for 2020 og 2021 
9. Resolusjoner 
10. Valg 

a) Valg av landsstyre  
b) Valg av komiteer  

    i. Kontrollkomite  
    ii. Valgkomite  

c) Valg av revisor 
11. Fastsetting av tid og sted for neste landsmøte 

Frister 
I henhold til «Vedtekter for DNT – Edru Livsstil» gjelder følgende frister:   
- Landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel, vedlagt sakliste for møtet.  
- Orientering sendt i lagsutsending 21.januar, innen fristen 21.april. 
- Orientering er orientert om i medlemsblad 4 2018 og 1 2019, og på nettsiden 

www.edru.no i god tid innen fristen. 
 
Saker med styrets innstilling sendes i denne sending, 12.april. Papirene vil også bli lagt ut på 
https://edru.no/lokale_arrangement/landsmote-2019/ og i delegatpermer på landsmøtet. 
 
Forslag til nominasjoner til kommende landsstyre bes sendt til valgkomiteen snarest:  
Post:   DNT – Edru Livsstil v/valgkomiteen  
E-post:  landsmotekomite@edru.no  
Telefon: 900 83 020 - Kjell Knutsen 
     951 78 350 - Jorunn S. Holsen 
     907 53 562 - Anne Gerd Sunde  

Resolusjoner fra landsmøtet 
Landsstyret vil foreslå at følgende blir tema for resolusjoner fra landsmøtet: 

1. En resolusjon om utvidet alkoholmerking. Ruspolitisk utvalg er spurt. 
2. En resolusjon om alkohol i ferien. Administrasjonen lager forslag. 
3. En resolusjon om alkohol i Syden. Administrasjonen lager forslag. 
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Endelig prioritering av tema og utforming av resolusjoner vil bli gjort på landsmøtet.  
Andre innspill kan også sendes landsstyret gjennom administrasjonen ved generalsekretær. 

Landsmøtets sammensetning  
Landsmøtet har ifølge DNTs vedtekter § 4 følgende sammensetning:   
1. Representasjon til landsmøtet 
a) Medlemmene av DNT - Edru Livsstils landsstyre 
b) Distriktene representeres med 2 representanter for de første 100 medlemmene, deretter 
1 representant for de neste påbegynte 100 og maksimalt 4 representanter. 
c) Lokallag i Edru Livsstil har rett til 2 representanter for medlemstall til og med 25, deretter  
    1 representant pr. påbegynt 25 medlemmer. maksimalt 5 representanter. 
d) Delegater må ha betalt kontingenten inneværende år innen 1.juni det året landsmøtet  
    avholdes. 
e) To representanter fra Juba kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett 
f) To representanter fra Juvente kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett. 
g) Andre medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett. 
 
Mer informasjon om landsmøtet 
Landsmøtet starter fredag, 21. juni kl.13.00 med båttur fra Strandkaien i Stavanger ut til 
Flor&Fjære hvor det blir guidet vandring i hagen og hvor det serveres en 7-retters varm 
buffet med dessert og kaffe. Retur Strandkaien ca. kl.18.00. Måltid på skolen om kvelden. 
Egen påmelding. Vi har 70 plasser, og det er førstemann-til-mølla-prinsipp. Til de av dere 
som møter direkte på kaia, vær ute i god tid. De som kommer til skolen får fellesskyss.  
 
Landsmøtet konstitueres lørdag kl.08.30, og avsluttes søndag kl.15.00. 
 
Frist for påmelding er 30.april. Ved påmelding etter 30.april må deltakerne påregne å betale 
kr.500,- i ekstragebyr.   
 
Påmeldingsfrist og påmelding 
Påmelding til administrasjonen ved Maria J. Zafar;  
Tlf. 40 80 10 30  
E-post: post@edru.no  
Eller på nett: https://edru.no/lokale_arrangement/landsmote-2019/ 
 
Pris:  
Personer med dokumentert behov på grunn av helse/sykdom/alder, vil få enerom. 
Når det gjelder hus og hybler, prioriteres grupper/lag som fyller opp hele boligen og vil bo 
sammen. 
 
Tre internat, alle med internettilgang. 
Internatene Kyrkjebakken og Møllehagen er identiske. Internatene har 36 dobbeltrom. Alle 
rom har skap, pult med stol, seng og vask. To dusjer og tre toalett på gangen, dusjene er 
egne rom med dør inn, så privatlivet bli tatt vare på. Alt er nytt. Vaskerom og ekstra dusjer i 
kjelleren. Se mer her: https://edru.no/lokale_arrangement/landsmote-2019/ 
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Dobbeltrom:  kr. 1200,- per person per natt.   
Enkeltrom:  kr. 1300,- per person per natt. 

Breidablikk er det nyeste internatet med bad på alle rom. Her er har seks enkeltrom og 14 
dobbeltrom. Bad på alle rom. 
Dobbeltrom:  kr. 1400,- per person per natt.   
Enkeltrom:  kr. 1500,- per person per natt. 

Tre bolighus: A. 2 dobbeltrom og 1 enkeltrom 
      B. 1 dobbeltrom og 2 enkeltrom 
     C. 4 enkeltrom 
      Kr. 1300,- per person per natt uavhengig av enkelt- eller dobbeltrom. 

Tre hybler: To dobbeltrom og ett enkeltrom per hybel 
        Kr. 1300,- per person per natt uavhengig av enkelt- eller dobbeltrom. 

Det finnes hotellovernattingsmulighet i distriktet, både på Sandnes og Bryne. 

Man kan gjerne bo privat og bare betale for måltider. Dagpakke som inkluderer lunsj, 
kaffe/te og snacks lørdag og søndag og ingen overnatting: Kr.250,- pr. dag. 
Middag fredag og søndag og ingen overnatting:   Kr. 250,- pr. dag 
Festmiddag lørdag og ingen overnatting:     Kr.450,-  

Tilslutningsrom før/etter landsmøtet:  Kr. 610,- per person per natt inkl. frokost. 

Tur til Flor&Fjære inkludert båtreise tur/retur, guidet vandring og lunsjbuffet: kr.1.000,- 
 
Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut i god tid før landsmøtet. 
Deltakelse på landsmøtet forutsetter at årskontingent og landsmøtefaktura er innbetalt.   
 
 

 
 
 

Landsstyret ønsker at så mange som mulig skal delta på hele arrangementet og være en del 
av arrangementets sosiale side, og ønsker alle hjertelig velkommen! 

 
Vennlig hilsen  
DNT – Edru Livsstil 
 
Sigmund Kroslid/s.     Astri Haaland/s.   Marit Barene/s.  
Leder       Leder i landsmøtekomitéen  Generalsekretær 


