
Vedtekter for Krokans venner 
(Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. mars 2011, sist endret 22. juni 2019) 

Krokan er DNTs første hytte, med stor kulturhistorisk verdi.  

Krokans venner er opprettet etter initiativ fra Helbergstiftelsen i DNT, som var eier av 
Krokan turisthytte fram til 2018. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene, med orga-
nisasjonsnummer 995715627. 

§1	Formål		
Venneforeningen skal ta vare på de kulturhistoriske verdier på turisthytta og i området, skape 
aktiviteter omkring og interesse for stedet, og bidra til å skaffe ressurser til Krokan turisthyt-
te. 

§2	Medlemmer	
Alle som ønsker det, kan tegne medlemskap i venneforeningen. 

§3	Styre		
Venneforeningen ledes av et styre med leder og nestleder, og inntil 5 øvrige medlemmer. 
Styret sammenkalles av styrets leder. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til 
stede. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslag. 

§4	Valg	av	styre	
Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, på en slik måte at det alltid er ett eller 
flere styremedlemmer på valg. Antall styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten 
som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for 
den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.  
 
Forslag til leder og medlemmer av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem 
av venneforeningen, og må være valgkomiteen i hende minst fire uker før årsmøtet. Innstil-
lingen fra valgkomiteen sendes medlemmene med årsmøtepapirene. 

§5	Styrets	oppgaver	
Styrets oppgave er å lede Krokans venner i samsvar med vedtektene. 

§6	Valgkomité		
Venneforeningen skal ha en valgkomité på to medlemmer, som velges av Årsmøtet. Ett av 
medlemmene bør alltid være på valg.  

§7	Regnskap	
Regnskapet utføres av ett av styremedlemmene.  

Alle midler skal settes inn på konto. 

§8	Revisjon	
Foreningens regnskap skal revideres. Årsmøtet velger revisor, som oppnevnes for to år av 
gangen.  



§9	Signatur	
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap er tildelt signatur. 

§10	Årsmøte	
Årsmøte skal holdes innen utgangen av juni. Årsmøtet kunngjøres på nettsider og via e-post 
minst fire uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være Styret i hende minst 
14 dager før årsmøtet. Innkalling skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om 
møtet, og foreligge medlemmene senest 10 dager før årsmøtet (via post, e-post og nettsider). 
Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir 
gjort med vanlig flertall. Medlemmer over 15 år, som har vært innmeldt fire uker før årsmø-
tet, og har betalt sin årskontingent, har stemmerett. 

§11	Ekstraordinært	årsmøte		
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 20 % av medlemmene i venne-
foreningen krever det. Ekstraordinært årsmøte følger de samme regler som årsmøtet. 

§12	Vedtektsendringer	
Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av 
de stemmeberettigede på årsmøtet.  

§13	Oppløsning	
Venneforeningen kan oppløses på årsmøte med minst ¾ flertall. Ved oppløsning tilfaller alle 
midler bruk på Krokan. 

 

 

 

 

 

 


