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Protokoll landsstyremøte nr 03-2019/2021 i DNT – Edru Livsstil  

Sted:   Telefon 
Tid:   08.september kl.21.00 – 21.40 
 
Innkalling:   Jostein Solbakken (leder), Leif Magnus Haugsgjerd, Tone Teppen, Elisabeth  
     Kristiansen Hallgeir Grødeland. Varamedlemmer Egil Hitland, Rune Væting,  
     Are Husby. Marit Barene (Generalsekretær (GS)/adm.) 
Meldt forfall: Rune. 
Annet:    Egil deltok i møtet siste 20 minutter.  
 
Leder ønsker velkommen og orienterte om plan for telefonmøter. 
Det foreligger bare to saker til møtet: protokoller og personalsak. 

Sakliste  
Lsak 18  Protokoller                   - vedlegg 01-02 
Lsak 19  Personal       

 

Lsak 18  Protokoller 
     a. Landsstyreprotokoll 02 2019/2021 av 10.08.19.   - vedlegg 01  
     b. AU-protokoll 02 2019/2021 av 03.09.19.    - vedlegg 02 
 
Vedtak: Lprotokoll 02 godkjennes. AU-protokoll 02 tas til orientering. 

Lsak 19  Personal  
     a. Leder orienterte om at en ansatt har sagt opp sin stilling fra 01.10.2019.  
     Oppsigelsestiden er tre måneder. Vedkommende tiltrer en stilling (...) 01.01.2020. 
          På bakgrunn av denne informasjonen, drøftet styret tilbud om forlengelse av  
     nåværende (...) stillinger med kontrakt ut 2019.  
    (...) 

Bakgrunn for økonomidekning: 
• Ekstra tilskudd kr. 1 000 000 for 2020 – 2021 bevilget av landsmøtet 2019. 
• Noe lønnsmidler fra prosjekt.  
• Forventet økt tildeling av driftstilskudd fra H-dir. Dette bygger på en økning av 

betalende medlemmer fra 2017 til 2018 på 519 medlemmer og ytterligere forventet 
økt medlemsmasse i 2019.  

• Reduserte kontorkostnader grunnet oppsigelse av et kontor (...). 
• Mulig økt økonomisk støtte fra lokallag og distrikt. 
• Mulig tilskudd etter søknad fra ulike fond/legat o.l.  
• Mulig salg av vervetjenester til lag og distrikt.  

b. GS og prosjektleder i eldreprosjektet har avtalt møte med H-dir. 9.oktober.  
 

Vedtak:  a. Styret tar oppsigelsen (...) til orientering og ønsker lykke til i ny stilling.  

     GS avholder en verdig avslutning for (...) den ansatte ved årsslutt. 
     GS sier opp leieavtalen av kontor (...). 
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     Landsstyret tilbyr (...) kontrakt i 80% stilling i perioden 2020 – 2021.  

     Stillingsbeskrivelsen vil endres noe etter avtale med GS.  

     (...) tilbys en 100 % vervestilling i perioden 2020 - 2021. Stillingen vil fra  

     01.01.2020 endres noe i stillingsbeskrivelse, og vil være en sentralstyrt stilling. Det vil  

     arbeides for at lokallag/distrikt kjøper vervetjenester. 

      

    b. Ev forlengelse av prosjektlederstillingen i eldreprosjektet drøftes i styret etter  

     møtet med Hdir.  

 
Marit Barene/s. 
Referent 


