
   Landsmøtet 2019  
 
    21.-23.juni er det landsmøte på Jæren Folkehøgskule på Klepp i Rogaland. Komiteen  
    legger opp til et minneverdig landsmøte ettersom det også er organisasjonens 160 års  
       jubileum. I anledning jubileet inviterer landsstyret spesielt de medlemmer som innehar  
    Klostermedaljen til festmiddag lørdag, 22.juni under organisasjonens landsmøtefest.  
    Reise på egen regning. Vi ber vennligst alle lag orientere sine «Kloster-medlemmer»  
    om invitasjonen, og vi ønsker å ta et fellesbilde av alle disse samlet under festen.  
     
    Endringsforslag: 
   Forslag som skal behandles på landsmøtet må sendes landsstyret senest 1.april. 
 
   Valg av nytt landsstyre: 
    Valgkomiteen ber lagene sende inn forslag til styremedlemmer til landsstyret.  
    Disse kan sendes til valgkomite@edru.no eller på tlf. til Kjell Knutsen, 900 83 020. 

 
    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. (Nytt vedtak fra sist landsmøte.) 
 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. 
 

Nye deltakere på landsmøtet: 
Landsstyret vil gi et tilbud ut mot nye medlemmer slik det ble gjort til 
Strategikonferansen i 2018 for å få flere nye medlemmer med på landsmøtet. Det 
bevilges derfor økonomisk deltakerstøtte til landsmøtedeltakelse for fem nye 
medlemmer etter søknad. Reise på egen regning.  

 
Landsmøtelotteriet: 
Lokallaget i Kr.sand er også denne gang ansvarlig for landsmøtelotteriet. Vi 
oppfordrer både medlemmer og lag til å ta lodd og selge loddbøker. Dersom lag 
ønsker å bidra med en premie, kan de ta kontakt med Anne Gerd Sunde,  
tlf. 907 53 562. Se mer info her: https://edru.no/landsmotelotteri/16/07/2018/ 
 

    Mer info om landsmøtet; https://edru.no/lokale_arrangement/landsmote-2019/ 
    Påmelding til landsmøtet åpner 1.mars. 
   Påmeldingsfrist: 30.april. Ved senere påmelding påløper et tilleggsgebyr kr.500,- 


