Edru Livsstil
Lagsutsending 1 2019

Årsmøter, årsmelding og regnskap 2018
Det er tid for årsmøter! Vi minner om vedtektene som sier at lokallag skal gjennomføre årsmøter innen 1. mars og
distrikt innen 1. april.
Samtidig minner vi om at alle lag/distrikt sender inn årsmeldingsskjema og regnskap for 2018 etter gjennomførte
årsmøter. Årsmeldingsskjema ligger også her: edru.no/dokumenter/
Vi vil oppfordre de lag og distrikt som ennå ikke har endret navn, til å endre navn under årsmøtet i 2019 til «Edru Livsstil
+ geografisk navn».
Eksempel på navn: Edru Livsstil Haugesund og Edru Livsstil Trøndelag.
Like navn vil skape en følelse av at alle lag hører hjemme hos organisasjonen med samme navn, og vil gi gjenkjenning
til organisasjonen.
Det er også viktig at alle lag og distrikt ikke bruker gamle logoer lenger. Vi opplever dessverre fra tid til annen at
gamle logoer fremdeles brukes på brev, skilt på eiendommer o.a. Trenger du den nye logoen tilsendt, ta kontakt med
administrasjonen.
VIKTIG! Momsrefusjon og organisasjonsnummer
Lotteri- og stiftelsestilsynet varsler en innskjerping av regelverket. Se eget vedlegg!

Isdalstø, 28.01.19

Verving
I fjor ble det vervet 545 nye betalende medlemmer. Nå
er det ny satsing i 2019, og landsstyret har gjort vedtak
på å ha de samme vervepremiene som i fjor. Dermed
oppfordres lagene til å motivere sine medlemmer til
verving.

Kontingent 2019
Kontingent for 2019 er sendt ut. De medlemmer som
har e-post har fått kontingentkravet på e-post. Av og
til havner masseutsendelser i søppelkassen, så be
medlemmer ta en titt der.

Givertjeneste og
internasjonalt arbeid
Leder Sigmund Kroslid
og gen.sekr. Marit Barene
besøker gjerne lag som
ønsker å ha «Etiopia» på
programmet i år.

Etter at vårt bistandsprosjekt har blitt kjent gjennom
medlemsbladet, nettsiden og foredrag i lokallag har flere
enkeltpersoner samlet inn penger til prosjektet. Ved flere
anledninger har noen som har feiret bursdag bedt gjestene
om ikke å gi gave til seg selv, men heller en gave til
prosjektet. Kanskje en ide for deg?
En annen ide kan være at lokallag en gang i året har
innsamling/kollekt på et medlemsmøte, og på den måten
samler inn en lagsgave til bistandsprosjektet.

Medlemsbladet
Deadline: 20. februar
Lag/medlemmer som har
stoff til medlemsbladet,
er velkommen til å
sende det til på e-post til
medlemsblad@edru.no
Vi oppfordrer lagledere
til å minne medlemmer
om
muligheten
til
abonnement!

Lagenes planer og vårprogram
Vi håper mange lag er med å sette organisasjonens
160-årsjubileum på dagsorden, og har mye spennende
program i 2019. Lagene kan selv registrere programmet
sitt på www.edru.no
Dette er viktig for at både eksisterende og nye medlemmer
kan følge med på lagets og organisasjonens aktivitet.

Nytt lag i nord - GLADNYHET!
I fjor ble det stiftet to nye lag: Edru Livsstil Harstad og
Edru Livsstil Røbekk, sistnevnte ligger i Molde og er et
rent ungdomslag.

Kurs- og foredragstilbud til lokallag
og distrikt

Nytt fra kontoret
og personalet

Er du interessert i lokalpolitikk? Da bør du melde deg på
lokalvalgskonferansen i Oslo lørdag 23. mars. Les mer her:
www.actis.no/lokalvalgskonferansen
DNT – Edru Livsstil dekker reise for en del medlemmer. Ønsker du
å delta? Send noen ord til post@edru.no og skriv hvorfor du ønsker å
være med i lokalpolitisk arbeid for organisasjonen mot høstens valg.
Lokallag og distrikt som ønsker å gi sine medlemmer kursing i ulike
tema i år, oppfordres til å ta kontakt med administrasjonen for å
bestille kurs/foredrag. Det kan være alt fra heldagskurs en helgedag til
foredrag en halvtime/time på et kveldsmøte.

Organisasjonssekretær Hilde
Rivera fikk en sønn
21. desember.
Maria Zafar er
vikar for Hilde.
Hilde er tilbake
fra permisjon etter
sommerferien.

Vi kan tilby følgende tema
- Eldre, alkohol og ensomhet
- Idrett Uten Alkohol
- Vervekurs 		
- Reisebrev fra Etiopia 			
- Grunnkurs i sosiale medier
- Alkoholpolitikk
- Kunnskap om marihuana
- Hvordan skrive leserinnlegg
Vi ser fram til å høre fra dere. Reiseutgifter dekkes av lag som har
økonomi til det. Lag med dårlig økonomi får ingen faktura.
DNT – Edru Livsstil er medlem av Studieforbundet Næring og
Samfunn, og adm. vil kunne være behjelpelig med å søke kursstøtte
her. De viktigste kravene for å få kursstøtte er at kurset totalt sett varer
minst åtte klokketimer og at minst tre deltakere må delta på 75 % av
kurstimene. Et kurs kan bestå av flere foredrag over en lengre periode.

Kontakt med landsstyret:
E-post: landsstyret@edru.no
Tlf. leder Sigmund Kroslid:
992 01 663
Kontakt med administrasjonen
E-post: post@edru.no
Tlf.: 40 80 10 30
Postadresse:
Pb.140, 5903 Isdalstø
Kontonr. drift:
1506.03.22454
Kontonr. kontingent:
1503.92.37730
Kontonr givertjeneste:
1506.04.42093

I Midt-Norge er det nå ansatt ny organisasjonskonsulent.
Kristine Aarø
begynner i stillingen
21. februar. Hun
overtar etter Åsmund
Kleivenes som er
gått over i jobben
som prosjektleder for
Idrett Uten Alkohol.
Dere blir kjent med
Kristine i neste
medlemsblad.

I denne Lagsutsendingen kommer:
1. Info omomskompensasjonsordningen – VIKTIG!!
2. Landsmøteinfo
3. Landsstyre-protokoll nr. 8 – ikke signert, men godkjent på
telefonstyremøte 9.
4. Årsmeldingsskjema
Neste styremøte er planlagt i Avholdshjemmet i
Ålesund, 8. – 10.mars.

Vennlig hilsen
Ansatte og landsstyret
i DNT - Edru Livsstil

Abonnement på Edru Livsstils medlemsblad
Dersom du ønsker å abonnere på Edru Livsstils medlemsblad i
posten, kan du fylle ut dette skjemaet og sende det til: DNT - Edru
Livsstil, pb. 140, 5903 Isdalstø eller gi oss beskjed på e-post:
post@edru.no eller telefon: 408 01 030

Jeg ønsker å abonnere på Edru Livsstils
medlemsblad i posten for kr. 200,- per år.
Navn:
Adresse:
Postnummer og sted:
Separat faktura vil bli sendt ut for medlemsbladet.
Du vil motta medlemsbladet når fakturaen er betalt.
Medlemmer som ikke ønsker abonnement, kan lese bladet
digitalt på nettsiden vår: www.edru.no

