
 

MANDAT FOR HYTTEUTVALGET 
(Vedtatt av styret i Troms Turlag 01.10.10) 

 
Hytteutvalget skal i samarbeid med daglig leder ha ansvaret for den daglige drift og 

vedlikehold av Troms Turlags hytter, herunder oppfølging og tilrettelegging for 

hyttetilsyn.  

 

1. Hytteutvalget er underlagt styret i Troms Turlag.  

 

2. Hytteutvalget utarbeider og forelegger for styret til godkjenning, forslag til 

planer med tilhørende budsjett for vedlikehold og drift av alle hytter med 

tilhørende uteareal, som Troms Turlag har ansvaret for. 

 

3. Hytteutvalget velger selv hvem som innehar følgende ansvarsområder: 

- Leder 

- Økonomi 

- Innkjøp 

- Hyttedatabasen Facilit 

 

4. Utvalget avlegger årsrapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organisering og ansvarsfordeling av hyttedriften 

 

Oppnevning og organisering 

 Hytteutvalget oppnevnes av styret i Troms Turlag. 

 Hytteutvalget har mellom 4 og 6 medlemmer, derav 1 fra styret i TT. 

 Hytteutvalget konstituerer seg selv. Det skal velges leder, samt 

ansvarsområder for de enkelte medlemmene. Medlemmene oppnevnes for 2 

år. Funksjonstiden kan forlenges. Kontinuitet tilstrebes. 

 Hytteutvalget rapporterer til styret TT. 

 

 

Hyttedrift 

 Styret i TT har det overordnete ansvar for hytter og bygninger Troms Turlag 

eier og drifter. 

 Daglig leder har det daglige ansvar for økonomi, nøkkelutlån, koordinering av 

utlån til grupper, økonomi, m.m.  

 Hytteutvalget har det daglige ansvaret for vedlikehold av de nevnte hytter.  

 Hytteutvalget utarbeider en langsiktig og prioritert vedlikeholdsplan. 

 Hytteutvalget utarbeider en arbeidsplan for vedlikehold og innkjøp med 

tilhørende budsjettforslag for hvert år. 

 Gjennom innkomne rapporter har daglig leder det overordnede ansvaret for 

at hyttene til enhver tid har tilstrekkelig ved og gass. 

 Daglig leder tilser at HMS-forhold, brannvern og brannsikkerhet er i samsvar 

med gjeldende regler. 

 

 

Hyttetilsynene 

 Hytteutvalget innstiller til styret nye tilsyn.   

 Hytteutvalget følger opp tilsynene.  

 Ved manglende oppfølging av hyttene, avslutter styret engasjementet. 

 Dagligleder tar i mot og Hytteutvalget følger opp rapporter fra tilsynene. 

 Hytteutvalget utvikler og endrer etter behov reglement for hyttetilsynene. 

 Hytteutvalget gjennomfører hver høst et dagsmøte for alle 

tilsynene.(november) 

 

 

Samarbeid og utviklingstiltak 

 Hytteutvalget foreslår og legger fram for styret i TT forslag om 

ekstraordinære oppgraderingstiltak, eventuelt nybygg. 

 Styret oppnevner en komité som gjennomfører store prosjekt (nybygg).  

 Hytteutvalget gjennomfører øvrige planer og tiltak i samsvar med vedtak på 

årsmøtet og/eller fra styret. 

 Hytteutvalget bidrar til at tilsynene får hjelp til etablering av dugnadsgrupper. 

 


