
Lagsutsending 3 2019

Er du på sosiale medier?
Da vil vi oppfordre alle våre medlemmer 
til  å like og dele Idrett Uten Alkohol-
 kampanjen “Hvordan skal du feire?”



Isdalstø, 24.10.19

Landsmøtet ligger bak oss. Reviderte vedtekter finner du 
på www.edru.no – helt nederst på forsiden. Her finner du 
også andre aktuelle dokumenter.  

Så snart dato for årsmøtet er bestemt, ber vi om å få tilsendt 
dette for å kunne annonsere det i kalenderen på nettsiden. 

Vi vil oppfordre de lag og distrikt som ennå ikke har endret 
navn, til å endre navn under årsmøtet i 2020 til 
«Edru Livsstil + geografisk navn».  

Eksempel på navn; Edru Livsstil Molde og Edru Livsstil 
Trøndelag. 

Like navn vil skape en følelse av at alle lagene hører 
hjemme hos organisasjonen med samme navn, og vil gi 
gjenkjenning til organisasjonen.  
 

Organisasjonen har tre fond, Jubileumsfondet, 
Opplysningsfondet og Pensjonsfondet. Statuttene er 
ukjent, og Adm. har ikke funnet statuttene for de ulike 
fondene i gamle arkiv eller historiebøker. Ei heller kjenner 
tidligere generalsekretærer til dette. Derfor søker vi nå 
lagenes medlemmer om de kjenner til statutter til fondene. 
Svar bes sendt gen.sekr. Marit Barene innen 10. november. 
Om det ikke kommer innspill, vil revisor godkjenne bruk 
av fondene innen rimelighetens grenser etter vedtak i 
landsstyret til aktivitet som faller under fondenes navn. 
 

Skal vi ta ny ververekord i år?
I fjor ble det vervet 545 nye betalende medlemmer. 
Så langt i år er vi kommet til 337 nye medlemmer. 
Klarer vi å slå fjorårets rekord? DA MÅ DU BIDRA!  

De samme vervepremiene som i fjor gjelder også i 
år, så bli med i vervekampen. Og oppfordre gjerne 
medlemmene i laget til å bli med i verving. 
Medlemskap koster kun kr.50,- ut året og for hele neste 
år. Deretter kr.100,- pr. år fra 2021.

Statutter og fond

Årsmøter 2020

Landsmøtet 

Medlemsbladet 
Siste medlemsblad gikk i posten for en ukes tid siden. 
Der kan du lese om landsmøtet, presentasjon av det nye 
landsstyret, Arendalsuka, kampanjer, nytt fra prosjektene 
m.m. Det er i underkant av 100 personer som abonnerer 
på papirutgaven som koster kr.200,- i året. Vi ønsker nå å 
oppfordre alle lag til å ta en runde til sine medlemmer og 
verve flere faste papirabonnenter på bladet. Lister med nye 
abonnenter kan sendes medlemsblad@edru.no eller ringes 
inn på 40 80 10 30 – tast 1. 

Deadline for å sende inn stoff til neste medlemsblad 
er 23.november. Dette gjelder også juleannonser som 
koster kr.500,-



Nytt fra kontoret 
og personalet

Kontakt med landsstyret:   
E- post: landsstyret@edru.no
Tlf. leder Jostein Solbakken 46 44 67 50  

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 denne Lagsutsendingen kommer:

1. Landsstyre-protokoll nr.1 - 3 fra vårt nye landsstyre

Neste styremøte er planlagt i Bergen, 22.-24.november. 
Lørdag, 23.november er også nye medlemmer i utvalgene 
kalt inn til fellesmøte med landsstyret. 

Vennlig hilsen
Ansatte og landsstyret
i DNT - Edru Livsstil

Postadresse: Postboks 140, 5903 Isdalstø
Besøksadresse: Kvassnesv.58, 5914 Isdalstø 
Tlf: 40 80 10 30 
Org.nr:  944 438 599
Internett: www.edru.no
E-post: post@edru.no

Ny Idrett Uten Alkohol - kolleksjon 

Organisasjonskonsulent 
Øst, Magne Richardsen har 
sagt opp sin stilling for å 
gå inn i en rådgiverstilling 
i Forbundet Mot Rusgift 
(FMR) fra nyttår. 
Vi takker Magne for mange 
års arbeid i organisasjonen, og ønsker ham 
lykke til i sin nye stilling.

Skal du investere i nytt treningstøy, da må du sjekke ut den nye 
kolleksjonen til Idrett Uten Alkohol.

Sjekk ut hele kolleksjonen på idrettutenalkohol.no

Etter at landsmøtet vedtok å bruke midler 
på videre satsing på verving og organisas-
jonsutvikling, er Daniel H. Nilsen og Linda 
Hagewick tilbudt hhv. 100% stilling som 
prosjektleder for verving og 80% stilling 
som prosjektleder i organisasjonsutvikling.



Bli med på feiringen av 
Frivillighetens dag 5.desember!

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Dagen markeres for å hedre alle de fantastiske 
frivillige som bidrar til et varmere samfunn. Vi vil ha deg med, og håper deres lag setter Frivillighetens dag 
på agendaen. 
 
Skriv ut “Frivillighetens dag”-vedlegget og ta en selfie som personalet under har gjort!
Send bildet inn til oss på post@edru.no innen 3.desember, så vil vi dele et frivillighetsalbum på Facebook på 
Frivillighetens dag!


