VEDTEKTER FOR DNT – Edru Livsstil
(Revidert på landsmøtet 2021)
§1. Formål
DNT – Edru Livsstil er en organisasjon som arbeider rusforebyggende. Organisasjonen
arbeider for edruskap, fred og menneskeverd. Arbeidet bygger på kristen-humanistisk
kulturarv.

§ 2. Medlemskap
Alle som ikke drikker alkohol eller bruker andre rusmidler kan være medlem. Medlemmer
kan ikke for egen regning lage, selge, skjenke eller gi bort rusmidler.

§ 3. Landsmøte
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes i juni hvert annet år.
Følgende frister gjelder:
- Orientering om landsmøtet sendes ut minst fire måneder før møtet.
- Saker til landsmøtet må være landsstyret i hende senest 1. april.
- Innkalling med saksliste og saksdokumenter må sendes ut senest to måneder før
landsmøtet.
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. påbegynt 25 medlemmer. maksimalt 5 representanter.
d) Delegater må ha betalt kontingenten inneværende år 1 måned før landsmøtet.
e) To representanter fra Juba kan være til stede og har talerett, men ikke stemmerett
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.
2. Landsmøtet behandler og gjør vedtak om:
a) Melding og regnskap for siste landsmøteperiode.
b) Arbeidsprogram og budsjett for kommende landsmøteperiode.
c) Forslag som er lagt fram fra landsstyret, arbeidsutvalget, distrikts-, eller lagsstyrer.
d) Andre saker som er forelagt landsmøtet.
e) Landsmøtet godkjenner eller gir landsstyret fullmakt til å bestemme tid og sted for neste
landsmøte.
f) Ruspolitisk plattform.
Medlemmer av landsstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.
3. Valg
Landsmøtet velger:
a) Leder
b) 1. nestleder (for organisasjonssaker)
c) 2. nestleder (for økonomisaker)
d) 2 medlemmer til landsstyret
e) 3 vararepresentanter til landsstyret
f) Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 vara

g) Revisor
h) Andre utvalg eller lignende som landsmøtet gjør vedtak om
i) Valgkomité til landsmøtet med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
Alle avstemninger, bortsett fra vedtektssaker, avgjøres ved simpelt flertall, også valg. For
vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.
Ekstraordinært landsmøte holdes når landsmøtet, landsstyret eller en tredjedel av lokallagene
bestemmer det. Innkalling skal skje med minimum tre ukers varsel, og bare saker som er
nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 4. Landsstyret
a) Landsstyret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Alle valgt på landsmøtet,
(jfr § 4 i DNT – Edru Livsstils vedtekter).
b) Juba og Juvente kan, hver for seg, oppnevne en observatør til DNT – Edru Livsstils
landsstyre med møte og talerett, men ikke stemmerett.
Landsstyret skal:
a) Lede arbeidet i organisasjonen og forvalte midlene i samsvar med vedtektene, ruspolitisk
plattform, arbeidsprogrammet og vedtak i landsmøtet.
b) Legge fram for landsmøtet årsmelding og revidert regnskap for landsmøteperioden samt
budsjett for kommende periode.
c) Forberede og komme med innstilling i saker som skal legges fram for landsmøtet.
d) Ha arbeidsgiveransvar.
e) Velge medlemmer til faste utvalg som ikke er oppnevnt av landsmøtet samt velge
representanter til samarbeidsorganene.
f) Påse at alt som blir vedtatt i styringsorganene blir protokollert og arkivert på betryggende
måte.
Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Leder og generalsekretær har i
fellesskap organisasjonens signatur.

§ 5. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av leder, 2. nestleder og generalsekretær.
Landsstyret setter opp retningslinjer for arbeidsutvalget og delegerer arbeidsoppgaver.

§ 6. Kontrollkomité
Landsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 vara. Komiteen skal gå gjennom
protokoller, regnskap m.v. etter retningslinjer vedtatt av landsmøtet og avgi uttalelse til
landsmøtet.

§ 7. Kontingent
Medlemmene skal betale en bestemt kontingent til DNT – Edru Livsstil pr. år. Kontingenten
fastsettes av landsmøtet. Denne kontingenten kreves inn sentralt.
Distrikter og lokallag kan ha egen kontingent i tillegg til den sentrale. Denne kontingenten
kreves inn lokalt.
Landsmøtet fastsetter kontingent for medlemmer under 25 år.
Landsstyret fastsetter kontingent for nye medlemmer i innmeldingsåret.

§ 8. Utmelding
Medlemmer av organisasjonen melder seg ut skriftlig til vedkommende lag eller til
DNT – Edru Livsstils sekretariat. Lag som er opprettet og innmeldt i DNT – Edru Livsstil,
kan ikke melde seg ut bare etter vedtak i laget. Har et lag ikke lenger lovlig valgt styre, skal
distriktsstyret gi innstilling til landsstyret med tilråding om tiltak. Nedlegging av lag blir
avgjort av landsstyret, og midlene skal forvaltes i samsvar med § 11 i vedtekter for Edru
Livsstil.

§ 9. Eksklusjon
Landsstyret kan avsette styrer eller ekskludere enheter som ikke følger opp organisasjonens
vedtekter og reglement, eller på annen måte er til skade for organisasjonen. Før det fattes
vedtak om å avsette eller ekskludere en enhet, skal det først gis advarsel fra landsstyret.
Landsstyret kan oppnevne et interimsstyre som fungerer i inntil to år.

§ 10. Eiendom/kapital
a) Eiendommer som eies av DNT – Edru Livsstil sentralt og lokalt, må drives slik at de
tjener edruskapsarbeidet med spesielt hensyn til barne- og ungdomsarbeid. For
eiendommer må det legges opp til en god forretningsmessig drift..
Ved langsiktig utleie av en eiendom må landsstyret godkjenne leieavtalen. Regnskap,
årsmelding og arbeidsplan for driften av eiendommen skal sendes årlig til DNT – Edru
Livsstil.
Landsstyret skal bistå med råd og veiledning i eiendomsutvikling. Salg/avhending av
eiendom må ha landsstyrets godkjenning før salg/avhending kan finne sted.
Eiendommer som er organisert som aksjeselskap skal ha et styre som er ansvarlig etter
aksjeselskapslovene. Landsstyret er generalforsamling for aksjeselskap som eies
100 % av DNT – Edru Livsstil. For eiendommer som eies i fellesskap med lag/distrikt,
oppnevnes generalforsamling av eierne i forhold til eierandeler.
b) Lag/distrikt som har fast eiendom, skal tinglyse følgende heftelse:
Eiendommen gnr __ bnr ___ tilhører ______ lokallag (ev. distriktslag) av
DNT – Edru Livsstil og kan ikke omsettes uten samtykke fra landsstyret i DNT – Edru
Livsstil.
Det samme gjelder ved utstedelse av pantebrev i eiendommen. Landsstyret i
DNT – Edru Livsstil plikter å påse at dette blir fulgt opp.
Landsstyret må informeres før utleie av eiendom.
c) Lag eller distrikt som skal plassere midler på lang sikt, må på forhånd innhente
godkjenning av plasseringen fra landsstyret. Landsstyret skal plassere fonds- og
legatmidler i samsvar med retningslinjer vedtatt av landsmøtet.
d) Utviklingsfondet disponeres i henhold til statutter for Utviklingsfondet vedtatt på
landsmøtet 18.09.21.

e) Hvis et lag eller distriktslag på lovlig måte blir nedlagt, jfr. § 10 i mønstervedtekter for

DNT – Edru Livsstil-lag, skal midlene – inkludert fast eiendom – gå til DNT – Edru
Livsstil. Midlene overføres til utviklingsfondet fordelt slik: 50 % tilføres grunnfondet
(bundne midler) og 50 % til disposisjonsfondet (frie midler).
Midlene skal settes inn på egen konto i 5 år. Blir det innen den tid gjenopptatt
DNT – Edru Livsstil-arbeid på stedet, skal midlene – etter søknad – overføres det nye
DNT – Edru Livsstil-arbeidet. Hvis ny virksomhet ikke starter, skal landsstyret i
samråd med distriktsstyret disponere midlene til DNT– Edru Livsstil-arbeid.
Foreligger det bindende vedtak om disponeringen av slike midler, skal landsstyret i
samråd med distriktsstyret påse at vedtaket blir fulgt.
f) Blir det uenighet om økonomiske spørsmål eller eiendom i et lags- eller distriktsstyre,
kan mindretallet legge spørsmålet fram for landsstyret som tar den endelige
avgjørelse. Blir det dissens om gaver og lignende til formål utenfor DNT – Edru
Livsstils arbeidsområde, skal spørsmålet legges fram for landsstyret til avgjørelse.
g) Dersom et lag/distrikt et år ønsker å gi gaver til formål utenfor DNT – Edru Livsstil,
Juba eller Juvente må dette ikke overstige 50 % av fjorårets overskudd. Overskuddet
beregnes av det som er igjen etter bevilgninger til moderorganisasjon, Juba og
Juvente. Slike bevilgninger skal bare gis til avholdsrelaterte saker/aktiviteter i tråd
med organisasjonens formål. Ev. ønske om å gi bevilgninger til gjenstander eller
andre aktiviteter skal alltid forelegges landsstyret til godkjenning.
Lag/distrikt som ikke har overskudd fra fjoråret og som ønsker å gi gaver til eksternt
rusforebyggende arbeid utover dette må søke landsstyret om tillatelse.
h) Fonds- og legatmidler som tilhører DNT– Edru Livsstil sentralt kan stilles som
sikkerhet for lån så sant dette ikke strider mot statuttene for de enkelte fonds og legat.
i) Vedtekter for Utviklingsfondet
a) Utviklingsfondet består av midler fra tre tidligere fond i DNT – Edru Livsstil,
Opplysningsfondet, Jubileumsfondet og Pensjonsfondet, samt «nedlagte lokallags
midler» og gaver fra bestående lokallag.
b) 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.
c) 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.

d) Fondet skal plasseres i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer. Fondets
midler skal plasseres med høyest mulig avkastning og mot betryggende sikkerhet.
Plassering kan ikke finne sted i organisasjonens egne eiendommer eller på annen
måte stilles som sikkerhet for lån til organisasjonen. Plassering kan heller ikke skje
på uoppsigelige vilkår.
e) 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.
f) Økonomiske midler som har tilhørt nedlagte lag, fryses i fem år.
g) Vedtektene/statuttene er vedtatt på DNT – Edru Livsstils landsmøte i 2021 og kan
bare endres av DNT – Edru Livsstils landsmøte med 2/3 flertall.

§ 11. Distriktene
Distriktsgrensene fastsettes av landsstyret i samråd med lagene. Distriktene bør følge
fylkesgrenser, men et distrikt kan omfatte flere fylker. Vedtektene til distriktene i DNT – Edru
Livsstil skal godkjennes av landsstyret, og skal ikke ha prinsipielle avvik fra mønstervedtekter
for distrikter, vedtatt av landsmøtet.

§ 12. Lokallag
a) Dersom det er minst 5 medlemmer i et område, kan det opprettes lokallag.
b) Det kan opprettes nettverkslag med ulike interessefelt som direktemedlemmer kan
knytte seg til.
c) Lagene kan ha egne vedtekter. Disse må ikke ha prinsipielle avvik fra organisasjonens
vedtekter eller mønstervedtekter for lokallag, vedtatt av landsmøtet.
d) Lag som ikke har sendt inn årsmelding og regnskap de siste fem år får varsel om
nedlegging. Landsstyret gjør endelig vedtak om nedlegging. Medlemmene flyttes over
til nærmeste lokallag eller distriktslag.

§ 13. Oppløsning
Ved en eventuell oppløsning av DNT – Edru Livsstil, skal selskapets midler gå til andre
organisasjoner som har vedtektsfestet som formål å arbeide for totalavhold.

§ 14. Barne- og ungdomsarbeid
Junior- og bareneorganisasjonen Juba er DNT – Edru Livsstil sin barneorganisasjon.
Juvente er DNT – Edru Livsstil sin ungdomsorganisasjon

Mønstervedtekter for distrikter
§ 1. Formål
Oppgavene for N.N. distrikt av DNT – Edru Livsstil er å fremme organisasjonens formål og
formidle samarbeid mellom lag som hører til DNT – Edru Livsstil innenfor distriktsgrensene.
Medlemmene kan være direkte medlemmer av distriktslaget. Distriktsgrensene fastsettes av
landsstyret

§ 2. Årsmøtet i distriktet
Distriktsårsmøtet er høyeste myndighet i distriktet. Distrikt skal holde årsmøte innen 1. april.
Distriktsstyret velger sted og tidspunkt for møtet, og innkalling sendes med minst 1 måneds
varsel vedlagt sakliste. Forslag som skal tas opp på møtet må sendes distriktsstyret senest 2
måneder før årsmøtet. Distriktsstyret skal informere om møtetidspunkt minst 3 mnd. før
årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når ordinært årsmøte eller når minst 3 avholdslag
forlanger det. Innkalling med 2 ukers varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan
behandles.
1. Representasjon
Hvert lag kan sende 2 representanter for de første 25 medlemmer og videre 1 representant for
hvert 25-talls påbegynte medlemmer. I tillegg distriktsstyre, som ikke har stemmerett når det
gjelder årsmelding og regnskap. Direktemedlemmer kan være tilstede og har talerett, men
ikke stemmerett.
2. Distriktsårsmøtet behandler:
a) Årsmelding og revidert regnskap
b) Arbeidsprogram og budsjett
c) Innkomne forslag
d) Andre saker som er på sakslista
3. Valg
a) Leder for 1 år
b) Minst 4 styremedlemmer for 2 år
c) Har Juvente kretsledd, kan de velge en representant til distriktsstyret
d) Styrerepresentant fra barnelag, studieutvalg eller lignende.
e) 2 vararepresentanter til styret
f) 2 revisorer og 1 vararepresentant
g) Andre utvalg som årsmøtet gjør vedtak om
Distriktsstyret velger selv nestleder, sekretær, kasserer og kan opprette arbeidsutvalg.
Årsmelding og regnskap følger kalenderåret. Medlemmene i distriktsstyret har ikke
stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Alle saker bortsett fra vedtektssaker
blir avgjort med vanlig flertall. Vedtekter vedtas med 2/3 flertall. Eventuelle avvik fra
mønstervedtektene må godkjennes av landsstyret.

§ 3. Distriktsstyret
Distriktsstyret kan ha 5–8 medlemmer valgt i samsvar med § 2 i denne vedtekt.
Distriktsstyret skal:
a) Lede arbeidet i distriktet og forvalte midlene i samsvar med arbeidsprogram og vedtak
fra distriktsmøtet.
b) Legge fram årsmelding og regnskap og forslag til arbeidsprogram og budsjett.

c) Forberede og gi innstilling i sakene til årsmøtet og eventuelt til landsstyret eller
landsmøtet
d) Sende årsmelding og regnskap til landsstyret innen angitt frist.
e) Velge medlemmer til utvalg som ikke oppnevnes av årsmøtet.
f) Påse at alle styrevedtak i distriktet blir protokollert og arkivert på en betryggende
måte. Kopi av protokollen sendes DNT – Edru Livsstil sentralt.
g) Velge representanter til landsmøtet.
h) Leder og kasserer tegner for distriktsstyret.

§ 4. Utvalg
Årsmøtet eller distriktsstyret kan oppnevne utvalg for eksempel for barnearbeid eller
studiearbeid. Disse utvalgene forbereder saker på sine arbeidsområder for distriktsstyret, og
kan etter vedtak i distriktsstyret også sette i gang arbeidsoppgaver.

§ 5. Kontingent
Kontingent til distriktet betales i samsvar med vedtak på distriktsårsmøtet.

§ 6. Vedtektsendring
Disse mønstervedtektene kan bare endres av DNT – Edru Livsstils landsmøte.

Mønstervedtekter for DNT – Edru Livsstil-lag
§ 1. Formål
N.N. DNT – Edru Livsstil-lag er en organisasjon som arbeider rusforebyggende.
Organisasjonen arbeider for edruskap, fred og menneskeverd. Arbeidet bygger på kristenhumanistisk kulturarv.

§ 2. Medlemskap
Alle som ikke drikker alkohol eller bruker andre rusmidler kan være medlem. Medlemmer
kan ikke for egen regning lage, selge, skjenke eller gi bort rusmidler.

§ 3. Program
Laget arbeider i samsvar med DNT – Edru Livsstils prinsipielle program og gjeldende
arbeidsplaner.
Møteprogrammet bør ta sikte på å styrke avholdsarbeidet, formidle kulturelle verdier og å
skape trivsel og aktivitet på møtene.

§ 4. Årsmøte
Lag skal holde årsmøte innen 1. mars. Det sendes ut dato for årsmøtet med frist for forslag
som skal behandles på årsmøtet i god tid før årsmøtet. Innkalling med sakliste sendes ut med
minst 8 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Budsjett og arbeidsplan som legger vekt på å styrke avholdsarbeid og sosiale
møteplasser
4. Innkomne forslag
5. Valg
a. Valg av leder for ett år
b. Valg av 2–4 styremedlemmer for to år
c. Valg av inntil 2 vararepresentanter for ett år
d. Valg av 1 revisor med vararepresentant for to år
e. Lokale lag i Juba og Juvente inviteres til å ha observatører med i styret.
6. Andre saker som er satt opp på sakslista for årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når ordinært årsmøte eller når minst 10 medlemmer forlanger
det. Innkalling med minst 1 ukes varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan
behandles

§ 5. Styret
Lagets styre består av 5 medlemmer. Lag med 20 eller færre medlemmer kan velge styre
bestående av 3 medlemmer. Lag med flere enn 20 medlemmer må få styre med mindre enn 5
medlemmer godkjent av arbeidsutvalget i DNT – Edru Livsstil etter årsmøtet.
Lagets styre konstituerer seg med leder, nestleder og kasserer. I styrer med mer enn 3
medlemmer velges det i tillegg sekretær. Sekretær og kasserer kan velges/oppnevnes utenom

styret. Styret har møte når leder eller 2 av medlemmene av styret krever det, og er
beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
Styret skal:
a) Lede arbeidet i laget og forvalte midlene i samsvar med vedtekter for DNT – Edru
Livsstil.
b) Forberede og gi innstilling i saker som skal legges fram for laget, eventuelt årsmøtet,
distrikts-, landsstyre eller landsmøte.
c) Legge fram for årsmøtet årsmelding og revidert regnskap for siste periode samt
budsjett og arbeidsprogram for kommende periode. Regnskapet følger kalenderåret.
d) Sende årsmelding og revidert regnskap til landsstyret innen utgangen av februar,
dessuten årsmelding og revidert regnskap for underavdelinger/bedrifter/selskap
som laget driver/eier eller er medeier i.
e) Velge medlemmer til faste utvalg som ikke er valgt på årsmøtet.
f) Påse at vedtak i styre og utvalg blir protokollert og arkivert på riktig og betryggende
måte.
g) Sørge for at lovlig antall representanter velges til distriktsmøtet og landsmøtet.
h) Etter forslag fra årsmøtet kan styret sette opp halvårsprogrammer som skriftlig gjøres
kjent for medlemmer og andre interesserte.
Leder og kasserer har i fellesskap lagets signatur.

§ 6. Kontingent
Medlemmene betaler selv sin kontingent, jfr. § 8 i Vedtekter for DNT – Edru Livsstil.

§ 7. Utmelding
Et medlem melder seg ut skriftlig til laget, ev. til DNT – Edru Livsstils sekretariat.

§ 8. Eksklusjon
Landsstyret kan avsette styrer eller ekskludere enheter som ikke følger opp organisasjonens vedtekter
og reglement, eller på annen måte er til skade for organisasjonen. Før det fattes vedtak om å avsette
eller ekskludere en enhet, skal det først gis advarsel fra landsstyret. Landsstyret kan oppnevne et
interimsstyre som fungerer i inntil to år.

§ 9. Eiendom
Lagets midler skal forvaltes i samsvar med § 10 i Vedtekter for DNT - Edru Livsstil.

§ 10 Oppløsning
Laget kan bare oppløses etter vedtak på et årsmøte og må godkjennes av landsstyret. Blir laget
uten styre, skal § 9 og § 11 i Vedtekter for DNT – Edru Livsstil gjelde, og distriktsstyre
kobles inn i saken

