
 
 
Sak 4 – Innkomne forslag 

DNT – Edru Livsstils landsmøte i Bergen 17.- 19. september 2021  
 
 
4E) Distrikt 
       Over 50% av dagens medlemmer er over 70 år. Til tross for verving øker medlemstall  
     til lokallag lite. De fleste nyinnmeldte velger enten å være direktemedlem eller melde  
     seg inn i nettverkslag. Nyinnmeldte medlemmer er i dag også som regel medlem over  
      kortere tid enn de medlemmene vi allerede har som «er født inn i organisasjonen». 
 
     Statistikken viser at noen lag legges ned hvert år. For framtiden må man vurdere å  
     satse også på landsdekkende nettverkslag basert på tema, eksempelvis Edru livsstil  
     sporty, Sober gamers o.l. 
 
     Målet med å fortsatt ha distrikter må være å opprette og vedlikeholde distriktsstyrer  
     i alle de syv nye foreslåtte regionene. I mellomåret mellom to landsmøter arrangeres  
     strategikonferanser. Disse bør ha fokus på drøfting av saker som opptar distriktene. 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Medlemmer 2 120 2 108 2 098 1 577 1 623 

Nye medlemmer 187 370 562 174 65 

Utmeldte medl. 210 332 218 233 178 

*Tellende lokallag  33 38 35 37 

Antall fylker  9 10 11 13 

Nye lag 1 1 2 0  
Nedlagte lag 5 5 3 (opprydding i inaktive lag) 14 

* Jmfr. regelverk for tilskuddsordning – Kapittel 714 post 70 er tellende lokallag en selvstendig 
enhet i organisasjonen, med minst fem betalende medlemmer og eget styre. Det må også være 
sendt årsrapport for året før til adm. Distrikt regnes også som tellende lokallag.  

 
     Når vi tenker omorganisering av distrikt, bør vi være bevisst *Helsedirektoratets  
    regler for tilskudd (se over) 
     Distriktene er viktige fordi distrikt også regnes som lokallag, og det er lagene  
     som gir mest økonomisk uttelling ved årlige driftstilskudd. Derfor mener landsstyret  
     forslag 1 på syv distrikt (inndeling etter nye fylker) er et bedre forslag enn forslag 2  
     (inndeling i 4 deler) jmfr. organisasjonsutvalgets to forslag til endring: 
 



 
 

 
 
 
Vedtak: Landsstyret innstiller for landsmøtet organisasjonsutvalgets «forslag 1» hvor landet  
     blir delt inn i syv distrikt som følger fylkesgrensene. 

 


