
Vedtakssaker til årsmøte 23. februar 2021 

 

Forslag til endring av vedtekter §2 
 

Bakgrunn for endringsforslaget: 

Harstad Turlag har vedtatt, og gjort reguleringer de siste årene for å kunne oppnå målet om å nå 

felles satsene foreslått av DNT sentralt. Med reguleringen for 2022 vil vi nå disse anbefalte satsene. 

Styret ser det som naturlig at gjeldende vedtekter tilpasses denne endringen. 

Eksisterende formulering: 

 
§ 2. Medlemmer.  

Medlemmer av foreninger er:  

a. Årsmedlemmer  

b. Livsvarige medlemmer 

c. Æresmedlemmer som oppnevnes etter § 12. 

Harstad Turlags del av kontingenten fra årsmedlemmer fastsettes av årsmøtet, men styret kan 

regulere kontingenten i samsvar med DNTs reguleringer uten å forelegge saken for årsmøtet.  

 

Forslag til vedtektsendring: 

§ 2. Medlemmer.  

Medlemmer av foreninger er:  

b. Årsmedlemmer  

c. Livsvarige medlemmer  

d. Æresmedlemmer som oppnevnes etter § 12.  

Medlemskontingenten følger DNTs satser, og reguleres årlig i samsvar med disse. Endringer ut over 

dette må fremlegges for årsmøtet.  



Rehabilitering av Grønnkollen 
 

Den gamle hytta på Grønnkollen er sterkt preget av tidens tann og moden for nødvendig vedlikehold. 

De siste to årene har hytta vært stengt grunnet fyringsforbud i eksisterende skorstein. 

Styret i Harstad Turlag har startet forprosjekt for rehabilitering av hytta.  Byggesøknad er oversendt 

Harstad kommune og søknad om spillemidler er levert.  

Prosjektet har en beregnet kostnad på 3,4 mill. kr og følgende elementer et tatt med. 

- Tak, vinduer og dører skiftes. 

- Eksisterende soveloft utvides for kapasitet til skoleklasse. 

- Innvendig rehabilitering, men slik at hyttas særpreg og historiske verdi bevares. 

- Nytt kjøkken og sanitæranlegg etableres. 

- Elektrisk anlegg basert på solceller 

- Uteareal med platting, benker og bålplass tilrettelagt for aktiviteter i alle aldersgrupper 

og brukere av anlegget. 

- Renovering av ved- og redskapsbod 

- Møbler, inventar og øvrig innredning 

Arbeidet med støtte til finansiering pågår for fullt og vil være avgjørende for mulighet til å realisere 

prosjektet i 2021. Styret legger vekt på at prosjektet ikke vil bli igangsatt før det foreligger 

tilfredsstillende finansiering som ivaretar en sunn utvikling for økonomien i turlaget.  

Erfaring fra tidligere byggeprosjekter viser at det er vanskelig å forutse hele finansieringsplan så tidlig 

i prosessen og at det vil være lite gunstig å låse prosjektet til et eksakt beløp. 

Styret i ber årsmøtets om tillit til å igangsette prosjektet når styret mener det foreligger 

tilfredsstillende økonomiske rammevilkår for gjennomføring.  

 

Vedtaksformulering: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir styret fullmakt til å starte rehabilitering av den hytta på 

Grønnkollen. Prosjektet igangsettes så snart de økonomiske rammevilkår for gjennomføring 

er til stede. 


