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Sak 7 - Forslag til endring av vedtekter.  
DNT – Edru Livsstils landsmøte på Klepp 21.- 23. juni 2019 

 

E) 

 

Forslag til:  Mønstervedtekter til lag §4 Årsmøte 

Avsender:   Rune Væting 
 

 

Opprinnelig tekst:  Lag skal holde årsmøte innen 1. mars. Det skal innkalles med minst 8  
      dagers varsel, ved rundskriv eller på annen hensiktsmessig måte. 
      (....) 
      Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes styret minst 1 måned    
      før årsmøtet.  
 
      Ekstraordinært årsmøte holdes når ordinært årsmøte eller når minst 10  
      medlemmer forlanger det.  
      (...) 

Endringsforslag:  Lag skal holde årsmøte innen 1. mars. Det skal innkalles med minst 30 
   dagers varsel, ved rundskriv eller på annen hensiktsmessig måte.  
    (...) 
    Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes styret minst 14 dager  
    før årsmøtet.  

      Ekstraordinært årsmøte holdes når ordinært årsmøte eller når det  
      minste tallet av:  
     a. minst 30 medlemmer  
     b. minst 30% av medlemmene forlanger det.  
     (...) 

Tilleggsforslag: Stemmerett har de medlemmer som har betalt sin kontingent året  
    før samt nye medlemmer som har betalt sin kontingent senest 14  
   dager før årsmøtet.  
     
    Medlemmer som ikke kan møte på årsmøte kan overføre  
    stemmeretten sin ved skriftlig fullmakt.  
    Fullmakt skal leveres styret senest dagen før årsmøte.  
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Begrunnelse:      Bare en liten ryddesjau i ulogiske vedtekter samt tillegg av  
    problemstillinger som ikke tidligere er omtalt. Prinsipielt er det en uting  
     å kalle inn til et årsmøte der forslagsfristen allerede er gått ut. Derav  
    endring i frister. 
       
  Bruk av fullmakter kan være en uting, men jeg mener prinsippet om rett  
     til å stemme er viktigere. Ved å kreve at fullmakt leveres styret senest  
    dagen før møtet unngås en del potensielt kinkige problemstillinger.  

 

INNSTILLING FRA LANDSSTYRET: 

Sak om innkalling til årsmøte (30 dager) støttes ikke.  

Landsstyret foreslår:  (...) minst 15 dagers varsel (...) 
 
 
 
Sak om forslag som skal behandles på årsmøtet (14 dager) støttes ikke. 
 
Landsstyret foreslår:  (...) minst åtte dager før årsmøtet (...) 
 
 
 
Sak om ekstraordinært årsmøte  støttes ikke. 

Landsstyret foreslår:  Opprinnelig tekst beholdes.  
 
 

 
Tilleggsforslag om stemmerett støttes ikke.  
Landsstyret viser til foreslått vedtak på Kjell Knutsens forslag om § 8 Kontingent :  
«Landsstyret støtter første del av forslaget, men ønsker å endre «innen fristen» til «innen 
årsmøtet». Landsstyret støtter ikke/avviser siste del av forslaget om at man må ha vært 
medlem i 6 mnd. før de har stemmerett på årsmøter.» 

 
 
 Tilleggsforslaget (om fullmakt) støttes ikke. 
 

 


