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Protokoll landsstyremøte nr 11-2017/2019 i DNT – Edru Livsstil  

Sted:   Telefon 
Tid:   Søndag, 27.01.19. kl.19.10 – 19.40 
Innkalling:   Sigmund Kroslid (leder), Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Egil Tunheim,  
     Elisabeth Kristiansen, Karl Eidsheim, Sven Ove Egeland, Hallgeir Grødeland 
     og Marit Barene (adm.) 
Meldt forfall: Eidar, Elisabeth og Karl. 

 

Sakliste  
 
Lsak 62  Fordeling av kostnader vedr. organisasjonskonsulentstilling Sør   
       Saken bygger på AU-sak 43c-19 

     Lokalkontakt for organisasjonskonsulent i Sør har stilt spørsmål ved tilsendt  
     faktura for lokallagets kostnader for 2018 vedr. stillingen.  
 
     Søknaden fra lokallaget i Kr.sand datert 18.08.17. viser et budsjett for perioden  
     2017-2019 på støtte fra sentralt på kr.555 567,- og egenandel fra laget  
     kr.785 637,- Landsstyret har dermed oppfattet søknaden fra Kr.sand som at  
     Kr.sand skal dekke rundt 60 prosent av utgiftene.    
     Administrasjonen har videre forholdt seg til en 70/30-fordeling i bruk av  
     konsulentens arbeidstid gjennom 2018.  
     Ved nærmere gjennomgang innser landsstyret at lønn skal deles 50/50 mellom  
     Kr.sand og sentralt. Det er derimot mindre klart hvordan de resterende  
     utgiftene rundt stillingen skal fordeles mellom Kr.sand og sentralt. 
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     Når det gjelder 2019 har administrasjonen skaffet til veie økonomisk tilskudd  
     for deler av de sentrale kostnadene vedr. stillingen ved å inngå avtale med  
     lokallaget i Stavanger. Det utformes også søknad om tilskudd fra andre aktuelle  
     lokallag, blant annet lokallaget i Arendal.  
 
Vedtak: Landsstyret godkjenner en 50/50-fordeling av lønnskostnader. Videre gir  
     landsstyret AU og generalsekretær fullmakt til gå i dialog med lokalkontakt  
     Rune Væting vedr. fordelingen av resten av utgiftene. Det må avklares hva  
     lønnskostnader og aktivitetskostnader i søknaden av 18.08.17. innebærer. 
      Det lages ny skriftlig kontrakt mellom laget og sentralt.    
       

   

Eventuelt  
     Leder orientert om møte med landsmøtekomiteen torsdag denne uken. Arbeidet  
     med landsmøtet er godt i gang.  

Neste landsstyremøte; Ålesund 8. – 10.mars 2019 

Marit Barene/s.    
referent  

  

Signering:    

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 


