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Protokoll landsstyremøte nr 10-2017/2019 i DNT – Edru Livsstil  

Sted:   Telefon 
Tid:   Onsdag, 16.01.19. kl.19.00 – 19.35 
Innkalling:   Sigmund Kroslid (leder), Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Egil Tunheim,  
     Elisabeth Kristiansen, Karl Eidsheim, Halgeir Grødeland, Sven Ove Egeland  
      og Marit Barene  
Meldt forfall: -  

Sakliste  
Lsak 62  Lokallag 
Lsak 63 Verving 2019  
Lsak 64 Søknad om Klostermedalje 
Lsak 65 Eventuelt 

 

Lsak 62 -19  Lokallag       - vedlegg 01 - 05 
    Det er kommet en søknad fra Svein Arild Strædet om godkjenning av  
     sammenslåing av Laudal Avholdslag og Øyslebø Avholdslag. 
     Laget søker avvik fra vedtektene godkjent på sist landsmøte. Dette gjelder i 
     §4. Årsmøte; 
     a.  Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes styret minst 14 dager før 
          årsmøtet. (Landsmøtet 2017-vedtak; 1 måned) 
      b. Ekstraordinært årsmøte holdes når ordinært årsmøte eller når minst fem 
          medlemmer forlanger det. (Landsmøtet 2017-vedtak; 10 medlemmer)  

Vedtak:    Ettersom landsmøtet vedtar mønstervedtekter for lokallag, godkjenner 
     landsstyret de endringer som lagene Laudal Avholdslag og Øyslebø 
      Avholdslag søker om ved sammenslåingen. 

Lsak 63 -189 Verving 2019       - vedlegg 06 og 08 
     Landsmøtet 2017 gjorde vedtak om satsing på verving i årene 2018 – 2019.  
     Vervepremiene i 2018 har kostet oss gjennomsnittlig kr.138,-i forhold til antall 
     vervede og kostnad på vervepremier. Drøfting av vervepremiering for 2019. 

Vedtak:  Vi opprettholder det samme premiesystemet i 2019, og motiverer til videre 
    verving blant medlemmene.  

Lsak 64 Søknad om Klostermedalje.     - vedlegg 07 
a. Aust-Agder distrikt søker om tildeling av Klostermedalje til Teodor 
Teistedal i Molland og Tjore avholdslag. 
b. Leder orienterte om mottatt søknad fra Edru Livsstil Time Fråhaldslag om 
Klostermedalje til Marit Lende og Jonas Lende i Edru Livsstil Time 
Fråhaldslag.  

Vedtak:  Landsstyret støtter søknadene. Leder overrekker medaljene.  
Gen.sekr tipser «Norge Rundt» og lokal-TV om 150-årsjubileum i Time 
Fråhaldslag i år og Klostermedaljene.  

Lsak 65 Eventuelt 
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a. Juba fikk nye nettsider 9.januar.  
b. Telefonstyremøtene foregår ved innringing til femsifret nummer. Det koster 
mer å ringe til femsifrede nummer. Styremedlemmene får dermed en personlig 
kostnad ved å ringe inn til telefonmøter.  
c. Vi ønsker flere abonnenter på medlemsbladet i papirformat. 

Vedtak:  a. TTO. Vi gratulerer. 
     b. Det fastsettes sats kr.300,- for deltakelse på telefonstyremøter f.o.m. dette 
     møtet. Satsen skal inkludere evt. telefonutgifter for deltakelse i møtene.  
     c. I første lagsutsending vil ledere i alle lokallag og distrikt under årsmøtene 
     oppfordres til å sende rundt liste for abonnement på medlemsbladet.    

Neste landsstyremøte;  
08. – 10.mars 2019 i Ålesund.  
Gen.sekr. opplyste om at både Juba- og Juvente-observatørene stiller på neste landsstyremøte. 
Det settes derfor opp på saklisten drøfting om satsing på unge. 

Evt. telefonmøte ved behov. 

Møtet ble avsluttet kl.19.35.  

Ved protokollen 
Marit Barene/s. 

Signering:    

 

Sigmund Kroslid -------------------------------------------------    

 

Tone Teppen   --------------------------------------------------    

 

Eidar Tøllefsen  --------------------------------------------------   

 

Egil Tunheim   --------------------------------------------------  

 

Elisabeth Kristiansen --------------------------------------------------   

 

Karl Eidsheim    --------------------------------------------------  

 

Hallgeir Grødeland  --------------------------------------------------   

 

Sven Ove Egeland -------------------------------------------------     


