
 
 

 

Sak 4 – Innkomne forslag 

DNT – Edru Livsstils landsmøte i Bergen 17.- 19. september 2021  

 
4F) Fond 

Under landsstyremøte 04-2019/21 vedtok styret i Lsak 23 å utforme forslag om endring av fond og 
statutter da det ikke forelå statutter for fondene. Generalsekretær (GS) har i en periode jobbet med 
å lete etter statuttene, og under landsstyremøte 12-19/21 vedtok styret i Lsak 98b følgende forslag 
som bygger på forklaringen under: 
 
GS etterlyste info om statuttene i en lagsutsending. Det kom ingen info om statuttene fra 
medlemmer, men tidligere leder, Kjell Knutsen kom med innspill til saken:  
«Jeg mener at disse fondene må vedtas oppløst dersom dere ikke finner vedtektene for fondene. Et 
slikt vedtak må etter min mening gjøres av et landsmøte da jeg antar at fondene har vært til 
behandling i regnskap o.l på diverse landsmøter. Fondskapitalen kan deretter legges til egenkapitalen 
etter forslag fra landsstyret. Landsstyret har ikke anledning til å bruke disse midlene i tillegg til 
vedtatt budsjett. (...)» 

Statutter for Jubileumsfondet er i ettertid funnet, men de andre to fondene står uten kjente 
statutter.  

Tidligere GS, Harald Dyrkorn har i ettertid sendt følgende formasjon om fondene:  
«Jubileumsfondet - i ein fotnote i avskrifta står det at Simon Thorrud og Ingebjørg Flaget er 
fondsstyre. Simon Thorrud er død for mange år sidan, og Ingebjørg Flaget døde i 2017.  
Opplysningsfondet - er eigentleg eit disposisjonsfond. Det fekk namnet Opplysningsfond ein gong 
etter tusenårsskiftet. Jorid Rø Husby, medan ho var økonomileiar, fann på namnet. 
Pensjonsfondet - er eit  gamalt fond. Avkastninga skal nyttast til pensjonsføremål for dei tilsette i 
organisasjonen.» 
 
Landsstyret velger å legge fram forslag til nye statutter for landsmøtet.  
 
Det foreligger for tiden tre fond blant bunden kapital:  
Pensjonsfond   kr.    222 793,- 
Opplysningsfond  kr. 2 049 243,-  
Jubileumsfond   kr. 2 127 974,-  
Totalt   kr. 4 177 217,- 

Nedlagte lags midler som frigis følgende år: 

2022:    kr.   119 007,- 

2023:        kr.     29 052,- 

2024:            kr.       6 604,- 

2025:   kr.   166 555,- 

Totalt    kr.   321 218,-  



 
 
 

 

 

INNSTILLING FRA LANDSSTYRET:  

Pensjonsfondet beholdes som det er.  

Avkastningen skal kunne benyttes til pensjonsformål for de ansatte i organisasjonen. 

 

Opplysningsfondet og Jubileumsfondet slås sammen og får nye vedtekter/statutter som skal 

behandles av landsmøte 2021. Fellesfondet får navnet Utviklingsfondet.  

 

I tillegg til midlene fra de to nevnte fond, tilkommer «nedlagte lags midler» og midler fra lokallag. 

1. Utviklingsfondet består av midler fra to tidligere fond i DNT – Edru Livsstil, Opplysningsfondet og 
Jubileumsfondet, samt «nedlagte lokallags midler» og gaver fra bestående lokallag.  
 

2. Formålet til fondet er å yte støtte til organisasjonens virksomhet og spesielle tiltak som å sikre 
deltakelse på DNT – Edru Livsstil landsmøter og strategikonferanser, og yte støtte til andre tiltak 
som støtter opp om organisasjonens egne aktiviteter.  
 

3. Fondets kapital deles i bunden og fri kapital. 
a. Bunden kapital settes til kr 2 500 000. Denne kapitalen skal ikke røres.  
b. 90 % av fondets årlige samlede nettoavkastning er frie midler, mens 10 % legges til bunden 
kapital.  
c. Resterende midler på «Nedlagte lags midler» pr. 01.01.2022 overføres til frie midler. Av nye 
tilskudd etter denne dato skal 50 % tilføres bunden kapital og 50 % til frie midler. 
 

4. Fondet skal plasseres i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer. Fondets midler skal 
plasseres med høyest mulig avkastning og mot betryggende sikkerhet. Plassering kan ikke finnes 
sted i organisasjonens egne eiendommer eller på annen måte stilles som sikkerhet for lån til 
organisasjonen. Plassering kan heller ikke skje på uoppsigelige vilkår.  
 

5. Styret for fondet er DNT – Edru Livsstils landsstyre som skal påse at avkastningen disponeres 
etter pkt. 2 og pkt. 3. Fondets styre skal på hvert landsmøte legge fram et revidert regnskap og 
en kort utredning med bl.a. oppgave over hvor midlene er plassert. Regnskapet revideres av 
organisasjonens revisor, og endelig godkjenning foretas av DNT – Edru Livsstils landsmøte.  
 

6. Vedtektene/statuttene er vedtatt på DNT – Edru Livsstils landsmøte i 2021 og kan bare endres av 
DNT – Edru Livsstils landsmøte med 2/3 flertall.  
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