
Landsmøte 2019

    Landsmøtet på Klepp ble gjennomført 21. – 23.juni med 67 delegater, 12 observatører 
    inklusiv tre gjester og åtte ansatte. En flott gjeng på nærmere hundre personer. 
   Under jubileumsfesten lørdag kveld deltok 16 bærere av Klostermedaljen. Mange 
   kulturkrefter deltok under kveldsprogram både fredag og lørdag kveld, og også 
    kulturreisen til Flor&Fjære på fredagen ble en suksess. Sol, sterke farger, herlige 
    smaker og spennende lukter gjorde turen til en uforglemmelig opplevelse.
   
   Protokollen fra landsmøtet vil bli sendt ut så snart denne er godkjent og signert av 
    protokollunderskriverne. I mellomtiden kan dere finne stoff fra landsmøtet på 
    www.edru.no

Lagsutsending 2 2019
Edru Livsstil



Isdalstø, 06.08.19

Det ble valgt nytt styre under landsmøtet. 

Styret består av:

Leder   Jostein Solbakken (59) fra Molde 
1.nestleder Leiv Magnus Haugsgjerd (66) fra Bergen
2.nestleder Tone Teppen (68) fra Skarnes
Styremedlem Elisabeth Kristiansen (51) fra Oslo
Styremedlem Hallgeir Grødeland (63) fra Nærbø 
1.Varamedlem Egil Hitland (64) fra Sortland
2.varamedlem    Rune Væting (44) fra Kristiansand
3.varamedlem Are Husby (49) fra Trondheim

Egil Hitland og Are Husby var ikke til stede da bildet ble 
tatt.

Høsten 2018 ble et nytt 
lokallag stiftet, Edru Livsstil 
Røbekk. Laget består i dag 
av syv aktive medlemmer, 
men aktivitetene deres 
samler i gjennomsnitt 
femten personer annenhver 
fredag. Oppstartgave er 
innvilget, og går du med 
planer om å starte et nytt 
lag lokalt der du bor, så ta 
kontakt med kontoret for 
råd og informasjon om 
oppstart.

Vi håper mange lag planlegger spennende program for 
høsten 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.
 

Skal vi ta ny ververekord i år?
I fjor ble det vervet 545 nye betalende medlemmer. Så 
langt i år er vi kommet til 274 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. 

Lagenes planer og høstprogram

Edru Livsstil Røbekk

Nytt Landsstyre

Medlemsbladet 
Deadline: 1. september

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!



Nytt fra kontoret 
og personalet

Kontakt med landsstyret:   
E- post: landsstyret@edru.no
Tlf. leder Jostein Solbakken 
46446750  

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. Info om momskompensasjonsordningen – VIKTIG!!
2. Landsstyre-protokoll nr. 9 – 15 
3. Klostermedalje-orientering

Neste styremøte er planlagt i Oslo, 10.-11.august. 

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

VIKTIG! Momsrefusjon og vedlegg!

Maria j. Zafar har vært inne som vikar for flere 
ansatte over en periode på nesten tre år. Nå 
takker hun for seg og går videre til en train-
ee-stilling i BIR. Vi ønsker Maria lykke til i ny 
jobb!  Hilde Rivera er tilbake i sekretærstolen 
16.september.

Vi minner om at alle lag/distrikt som ennå ikke er registrert i 
Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret, MÅ gjøre dette 
snarest. Lotteri- og stiftelsestilsynet varsler en innskjerping av 
regelverket, og lag som ikke er registret innen 1. september, 
mister muligheten til å få momsrefusjon til laget. Se eget vedlegg!

Så glad ble vi for de nydelige handlenettene som Astri Haaland 
hadde sydd  til alle som deltok på Landsmøtet på Klepp!  De var nydelige! 

Over 100 nett



Bilder fra Landsmøtet  


