
TYNSET TURLAG 
 
 
VEDTEKTSENDRING 
 
Styret foreslår at Tynset turlag også definerer seg som en velforening. Det gjøres ved å ta det 
inn i formålsparagrafen. 
 

1. Formålsparagraf   
   
Tynset turlag har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter i bygda vår, og 
samtidig verne om natur og miljø. Turlaget er en velforening.  

 
Begrunnelsen for dette er at Tynset turlag i dag ikke er i posisjon til å kunne søke om 
spillemidler. Turlaget har inngått en avtale med Tynset kommune om et «tingsrettslig 
sameie». Kommunen er søknadsberettiget. Kommunen har 51% eierskap i dette, og det er 
kommunen som har det formelle lederskapet i sameiet. Det innebærer bl.a. at avtaler med 
grunneiere må inngås med kommunen. Dette kan være en god løsning i mange 
sammenhenger. 
 
Regelverket for spillemidler åpner for at velforeninger kan søke om tilskudd til 
nærmiljøanlegg. Savalen turlag har definert seg som velforening, og har nå blitt prioritert for 
nærmiljøanleggsmidler til en omlegging av skiløypetrasé. Ifølge saksbehandler i Innlandet 
fylkeskommune er det krav om at nærmiljøanlegg skal være nært der folk bor, og da særlig 
barn og unge. Ordningen er litt uklar, men det er liten risiko med å ta denne endringen inn i 
vedtektene. Styret er av den oppfatning at turlaget så langt det er mulig bør ha eierskapet til 
anlegg og utstyr vi bruker. Derfor er en løsning hvor turlaget selv står for investeringen å 
foretrekke. 
 
Ifølge saksbehandler i Innlandet fylkeskommune er det ikke en klar definisjon av hva som er 
en velforening, eller hvilke krav som stilles til den. Velforeningene har en 
interesseorganisasjon – Vellenes fellesorganisasjon. Savalen turlag er medlem her. Det er i 
dag ikke et krav fra fylkeskommunen om at man må være medlem her. Hvis det blir 
nødvendig, må vi også gjøre det. Årskontingenten (2021) for vårt vedkommende ville vært ca 
kr 8000.  
 
Styrets forslag til vedtak 
Tynset turlag definerer seg som en velforening, for derved å kunne være i posisjon til å søke 
spillemidler fra fylkeskommunen. Formuleringen «Turlaget er en velforening» tas inn i 
formålsparagrafen. 
 


