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Til lokallag og distrikt tilsluttet DNT – Edru Livsstil  
Isdalstø, 9. juli 2021  

Innkalling til landsmøte 2021 
 
§ 4 Landsmøte 
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avvikles i juni hvert annet år. 
Landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel, vedlagt sakliste for møtet.  
 
Grunnet koronapandemien arrangeres årets landsmøte senere enn planlagt: 
DNT – Edru Livsstil innkaller med dette formelt til landsmøte 2021 som blir arrangert  
17.–19. september på Scandic hotell Bergen City i Bergen sentrum, Håkonsgaten 2-7. 
 
Dagsorden  

1. Åpning og konstituering av landsmøtet 
a) Åpning ved leder 
b) Godkjenning av innkalling 
c) Godkjenning av sakliste  
d) Valg av landsmøtefunksjonærer 

i. Valg av dirigenter 
ii. Valg av sekretærer 

e) Opprop av delegater og fastsettelse av stemmetall 
f) Valg av protokollunderskrivere 
g) Valg av komitéer 

i. Valg av fullmaktskomité 
ii. Valg av redaksjons- og resolusjonskomité 

iii. Valg av budsjettkomité 
2. Meldinger 

a) Årsmelding for DNT – Edru Livsstil for 2019 
b) Årsmelding for DNT – Edru Livsstil for 2020  
c) Kontrollkomiteens innstilling 

3. Regnskap 
a) Regnskap for DNT – Edru Livsstil for 2019 
b) Regnskap for DNT – Edru Livsstil for 2020 
c) Revisors beretning 

4. Innkomne forslag:  
a) Slagord   Forslag fra landsstyret 
b) Visjon    Forslag fra landsstyret 
c) Navn    Forslag fra landsstyret 
d) Logo    Forslag fra landsstyret 
e) Nye distrikt   Forslag fra Utvalget for organisasjonsutvikling 
f) Utviklingsfond  Forslag fra landsstyret 

5. Ruspolitisk plattform  
6. Arbeidsplan 2022 – 2023 
7. Fastsettelse av kontingent 
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8. Endring av vedtekter 
9. Budsjett for 2022 og 2023 
10. Resolusjoner 
11. Valg 

a) Valg av landsstyre  
b) Valg av komiteer  

    i. Kontrollkomite  
    ii. Valgkomite  

c) Valg av revisor 
12. Fastsette tid og sted for neste landsmøte 

Frister 
I henhold til «Vedtekter for DNT – Edru Livsstil» gjelder følgende frister:   

- Landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel, vedlagt sakliste for møtet.  
- Orientering sendt i lagsutsending 1 (22. januar) og i lagsutsending 2 (26.mai) 
- Orientering om utsatt landsmøte i medlemsblad 1 2021 (8. mars), 2 2021 (25. juni) og 

på nettsiden www.edru.no i god tid innen fristen. 
 
Saker med styrets innstilling sendes i denne sending. Papirene vil også bli lagt ut på 
https://edru.no/velkommen-til-landsmote-2021/14/06/2021/  
og i delegatpermer på landsmøtet til de som ber om det innen 5. september. 
 
Forslag til nominasjoner til kommende landsstyre og komiteer bes sendt til valgkomiteen 
snarest:  
Post:   DNT – Edru Livsstil v/Anne Gerd Sunde, Hellemyr terrasse 13, 4628 Kr.sand S. 
E-post:  valgkomite@edru.no 
Telefon: Anne Gerd V. Sunde 90 75 35 62 
      Jorunn S. Holsen 95 17 83 50 
      Sigmund Kroslid 99 20 16 63 
      Vara Astri Haaland 90 94 02 67 

Resolusjoner fra landsmøtet 
Innspill kan sendes landsstyret gjennom administrasjonen ved generalsekretær. 

Landsmøtets sammensetning  
Landsmøtet har ifølge DNT – Edru Livsstils vedtekter § 4 følgende sammensetning:   
1. 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 DNT – Edru Livsstil har rett til 2 representanter for medlemstall til og med 25,  
    deretter 1 representant pr. påbegynte 25 medlemmer, maksimalt 5 representanter. 
d) Delegater må ha betalt kontingenten inneværende år innen 1.juni det året landsmøtet  
    avholdes.  
e) To representanter fra Juba kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett 

http://www.edru.no/
mailto:valgkomite@edru.no
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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. 
 
Mer informasjon om landsmøtet 
Landsmøtet starter fredag, 17. september kl.18.00 med konstituering.  
Landsmøtet fortsetter lørdag kl.08.30, og avsluttes søndag kl.15.00. 
 
Frist for påmelding er 20. august. Ved påmelding etter 20.august må deltakerne påregne å 
betale kr.500,- i ekstragebyr.   
 
Påmeldingsfrist og påmelding 
Påmelding til administrasjonen ved org.sekretær Hilde Rivera:  
Tlf. 40 80 10 30  
E-post: post@edru.no  
Eller på nett: www.edru.no/landsmotepamelding. 
 
Pris:  
Helpensjon delegater med overnatting for hele helgen: kr 2 490,-   
NB! Tillegg per natt for ekstra gjest i dobbeltrom: kr 200,- 
Dagpakkepris per person per dag for medlemmer som ikke bor på hotellet: kr 500,- (Fredag 
er middag inkludert i dagpakke. Hhv. lørdag og søndag er lunsj inkludert.) 
Treretters festmiddag lørdag kveld for deg som ikke bor på hotellet: kr 400,-  
Reise dekkes av lag/distrikt eller deltakeren selv. 
     

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut i god tid før landsmøtet. 
Deltakelse på landsmøtet forutsetter at årskontingent (jmfr. gjeldende vedtekter) og 
landsmøtefaktura er innbetalt.   
 
 

 
 
 

Landsstyret ønsker at så mange som mulig skal delta på hele arrangementet og være en del 
av arrangementets sosiale side, og ønsker alle hjertelig velkommen til Bergen! 

 
Vennlig hilsen  
DNT – Edru Livsstil 
 
Jostein Solbakken/s.    Sigrun Haaland/s.   Marit Barene/s.  
Leder       Leder i landsmøtekomitéen  Generalsekretær 
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