
  VEDTEKTER  FOR  NOVA  TURLAG 
    
   Med endringer vedtatt på årsmøte  03.03.00 
 
 
 
 
 
1. Stiftelse 
 

Nova Turlag er stiftet den 6. mars 1998  i  Grovfjord. 
NT’s  logo er et omriss av Novafjellet med Nova Turlag stiftet 06.03.1998 innskrevet. 

 
 
2. Bakgrunn og formål 
 

Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen om at 
naturen er en uuttømmelig kilde til positiv og meningsfylt opplevelse. 
 
Nova Turlags formål er å tilrettelegge for naturvennlig friluftsliv i skog,  fjell  og ved 
sjøen,  til glede for yngre og eldre,  såvel lokale brukere som turister og andre 
besøkende. 

 
 
3. Virkeområder 
 

a) Geografisk virkeområde  er primært Grovfjord og de omkringliggende områder 
som ligger innen tidligere Astafjord Kommune 

b) Medlemsområdet  er ubegrenset,  dvs at enhver som ønsker det,  kan bli personlig 
medlem og derigjennom delta i lagets aktiviteter,  møter  osv. 

c) Arbeidområdet  omfatter 
• tilrettelegging og merking av stier og turløyper med adkomst,  overganger,  

installasjoner for å søke ly,  å gjøre opp ild,  å hvile,  å overnatte  osv 
• gjenskaping av gamle og tidligere ferdselsveier i Grovfjord-området 
• informasjon om historie og øvrige kulturminner knyttet til disse ferdselsveiene 
• tilrettelegging av turstier og -veier i nærmiljøet,  i tilknytning til boligområder 
• tilrettelegging av turveier og –områder for barn,  funksjonshemmede etc 
• arrangement av fellesturer med vekt på flotte tur-,  natur-  og  kulturopplevelser 

 
 
4. Samarbeid 
 

Nova Turlag vil støtte andre konstellasjoner,  foreninger,  private  o.a.  som arbeider ut 
fra tilsvarende intensjoner og formål som våre.   NT vil derfor samarbeide med turlag 
og andre der vi har felles interesser i forhold til anlegg av turløyper,  turløypenett,  
arrangement  eller andre prosjekt i overensstemmelse med våre virkeområder. 
 
Nova Turlag vil samarbeide med Staten,  kommunale og andre offentlige organ,  
lokale grunneiere, reiselivs- og næringslivsvirksomheter  etc  for tilrettelegging og 
fremme av friluftsliv og øvrige tiltak innenfor NT’s  formål og virkeområder. 



5. Organisasjon  og  valg 
 

Nova Turlag er en frivillig og uavhengig organisasjon. 
 
Samarbeid,  åpenhet,  engasjement,  lojalitet og dugnadsånd skal være bærende verdier 
i turlaget.    Frivillighet i ansvar og arbeid for laget  skal være et ledende prinsipp. 
 
Det utbetales ikke lønn,  honorar eller annen form for økonomiske kompensasjoner 
med mindre det er gjort særskilt avtale/godkjenning om det i styret. 
 
Medlemskap i eller annen formalisert tilknytning til overordnet organisasjonsledd eller 
andre konstellasjoner,  kan bare gjøres av årsmøtet og da med  2/3 stemmeflertall. 
 
Årsmøtet  (generalforsamlingen)  er Nova Turlags øverste organ. 
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. 
 
Faste årsmøtesaker er: 
• innkalling med saksliste 
• fastsettelse av alder for stemmeberettigelse 
• årsberetning 
• regnskap 
• fastsettelse av medlemskontingent 
• handlingsplan,  aktivitetsplaner 
• budsjett 
• valg av styre,   to revisorer  og  valgkomite 
• signering av møteprotokoll 
 
Dessuten: 
• uorganisert samvær med orientering fra utvalgene,  spørsmålstillinger  osv 

 
Årsmøtesaker ved behov: 
• vedtektsendringer 
• innkomne saker 

 
Nova Turlags styre skal bestå av inntil 6 medlemmer: 
leder, nestleder,   sekretær,   kasserer,   1.styremedlem,   2.styremedlem. 
Hver av dem har enkeltstemme,  men ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
Årsmøtet velger styrets medlemmer for 2 år,  (valgperioden er 2 år),  slik at 
halve styret er på valg annethvert år:    Leder,  sekretær og  1.styremedlem er på valg 
samtidig.    Nestleder,   kasserer  og  2.styremedlem  er på valg samtidig på det etter-
følgende årsmøte.   Det velges ikke varamedlemmer. 
 
Valgkomite: 
Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer:   leder  og  to komitemedlemmer. 
Valgkomiteen har til oppgave å foreslå for årsmøtet kandidater til styret,  to revisorer 
og valgkomite. 

 
 



6. Styret 
 

• Styret skal lede NT’s virksomhet og skal iverksette årsmøtets beslutninger. 
• Styret skal utarbeide plan for NT’s aktiviteter  (handlingsplan;  aktivitetsplan)  og 

lede gjennomføringen av aktivitetene. 
• Styret oppretter utvalg etter behov og oppnevner medlemmer til disse.  Det være 

seg utvalg for bestemte turløyper/-prosjekt  (løypeutvalg,  broutvalg  osv),   
hytteutvalg,   kartutvalg,  kulturutvalg,   turutvalg,  barne- og ungdomsutvalg  etc. 
Slike utvalg kan opprettes for perioder på inntil 2 år.  Styret skal utarbeide 
instruks/arbeidsbestemmelser for utvalgene.    

• Styret skal forvalte NT’s  midler og føre kontroll med utvalgenes økonomi 
gjennom vedtatte bestemmelser for deres økonomiske virksomhet. 

• Leder eller minst 3 medlemmer av styret kan innkalle til styremøte med minst 10 
dagers skriftlig varsel.   Ved full enighet kan styret innkalles på kortere varsel og 
eventuelt uten utsendelse av skriftlig saksliste. 

• Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to medlemmer møter etter lovlig 
innkalling. 

• Styret er beslutningsdyktig i tilfeller hvor leder ikke møter,  dersom samtlige av de 
øvrige medlemmene i styret møter og at styret er innkalt på lovlig måte. 

• I forbindelse med fellesprosjekter,  kontakt og samarbeid med andre turlag,  
foreninger,  grunneiere,  statlige eller kommunale organ  etc,   kan styret oppnevne 
særskilte utvalg eller arbeidsgrupper. 

• Ethvert gyldig vedtak skal være protokollert. 
• Styret skal utarbeide årsberetning og legge fram revidert regnskap samt forberede 

og tilrettelegge alle saker for årsmøtet. 
 
 
7. Utvalgene 

• Utvalgene konstituerer seg selv og velger selv den arbeidsform de vil følge. 
• Utvalgene skal utarbeide plan for og lede gjennomføringen av de aktivitetene de er 

opprettet for å utføre. 
• Utvalgslederne skal ha tilsendt innkalling med saksliste og eventuelle saks-

opplysninger til styremøtene,  samt protokoll etter styremøtene. 
• Utvalgslederne har møte-,  tale-  og forslagsrett i styremøtene.   De har også 

stemmerett i saker som angår deres utvalg. 
• For å sikre forsvarlig behandling skal utvalgene legge fram ideer,  planer og 

prosjekter for styret før iverksettelse.  Nye planer og prosjekter som skal behandles 
på årsmøtet,  må legges fram for styret innen utgangen av februar. 

• For å sikre best mulig forberedelse bør utvalgene ha tett innbyrdes kontakt og 
kommunikasjon før saker forelegges styret til behandling. 

• Utvalgene utarbeider årsrapport som skal inngå i turlagets årsberetning. 
 
 
 
8. Endringer 

 
Endringer i vedtektene kan bare gjøres på årsmøte og med 2/3 stemmeflertall. 
Forslag til vedtektsendringer skal forelegges årsmøtet skriftlig innen den annonserte 
frist.  Styret skal avgi bemerkninger til slike forslag. 
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