
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Torsdag 04.06.2020  kl. 18.00      
 

Til stede:  Siri, Monika, Svenn-Arne, Heidi, Stine S., Bjørn-Harald, Haakon, Lena-Britt 

 

Sak 0.   Velkommen til det nye styret. 

Møtet åpnet med at nye styremedlemmer ble ønsket velkommen.  Det ble også informert litt om hvordan 

vi ønsker å ha det på styremøtene, med fokus på trivsel og samarbeid. Alle i styret er der som frivillig og 

bruker fritiden sin til dette og da skal det gi noe tilbake.   

Noen viktige punkt vi ønsker å jobbe etter: 

• Alle skal få mulighet til å uttale seg i saker, det skal være god takhøyde for meninger 

• Vi respekterer ulike meninger selv om vi ikke nødvendigvis er enige i disse 

• Vi er lojale mot vedtak gjort i styret 

 

 

 

Sak 1.   Konstituering av styret. 

Det er bare styreleder som velges særskilt, resten av styret konstituerer seg selv.   

Følgende styre ble vedtatt i styremøte 4.juni 2020: 

 

Nestleder:  Bjørn Harald Brenna -  arbeidsoppgaver nestleder, turkomite  

 

Sekretær: Heidi Berg  -  arbeidsoppgaver sekretær  

 

Bankmyndighet:   Svenn-Arne Gundersen og Bjørn-Harald Brenna  

 

Styremedlemmer:  Monika Kransvik  – hjemmeside, turrapporter + deltagerliste 

   Stine Sørvang – Facebook, turkomite,  

   Lena-Britt Johansen – tilsyn Munkebu, administrasjonsoppgaver 

Svenn-Arne Gundersen – turkomite, kalenderkomite, 

administrasjonsoppgaver, hyttetilsyn 

    

 

Varamedlemmer: Stine Gundersen:  Kontaktperson Barnas Turlag (Vestvågøy) 

Haakon Christiansen – kontaktperson Fjellsport, miljøvernansvarlig, 

kalenderkomite 

June Haaland – ikke spesifisert noe enda 

    

    

 

 

Det vil bli fordelt ulike oppgaver i forhold til revideringen av strategidokumentet. Det skal utarbeides nytt 

årshjul, standardisere oppgaver rundt drift etc. alt med fokus på hva Lofoten Turlag ønsker  

 

 



   

 

 

 

Sak 2.   Åpning av hyttene. 

Hyttene våre har vært stengt siden mars pga korona.  Nå er det åpnet opp for at hyttene kan åpnes så lenge 

smittevernreglene følges og det er mulighet å booke hytta.  Siden vi har egne nøkler har vi mulighet til 

dette.  Det er en del praktisk arbeid som må gjøres som å lage regler, informasjonsplakater og kjøpe inn og 

sette ut smittevernsmateriell. I tillegg må det utarbeides en tilsynsinstruks. 

Det vedtas at Munkebu stenges hele sommeren, mens hyttetilsynet på Nøksætra og Selfjordhytta blir 

forespurt om de ønsker at hytten skal åpnes og om de tar jobben med tilsyn og rengjøring. 

Styret vil ikke pålegge tilsynene å åpne dersom de ikke har kapasitet til å følge reglene fra DNT sentralt eller 

av personlige grunner ikke ønsker å utsette seg for ekstra smittefare.  Det er vanskelig å kontrollere at folk 

ikke bruker hyttene til dagsturbesøk eller uregistrerte besøk siden de er ubetjente.   

Hyttene åpnes eventuelt fra 19.juni.  Tilsynsgruppene blir kontaktet med forespørsel om de ønsker å åpne. 

Ansvarlig: Siri 

 

Vedlegg 2. DNT’s nye veileder (på slutten av dette dokumentet) 

 

 

Sak 3.   Lofoten Turlag fremover. 

Vi trenger å ta en diskusjon på hvordan vi skal drive Lofoten Turlag fremover i forhold til flere punkt. 

• Fysiske styremøter når dette er hensiktsmessig og transportmessig forsvarlig.  Mulighet for digitale 

møter, spesielt i vinterhalvåret i forhold til kjøresikkerhet og tidsforbruk.  

• Aktivitetsplan for sommeren blir turene som allerede er planlagt.  Neste styremøte blir etter 

sommerferien, da utarbeides aktivitesplan for høsten (andre aktiviteter enn turer) 

• Den største jobben i høst utover vanlig drift vil være å revidere strategidokumentet slik at dette blir 

et dokument vi kan styre etter den neste perioden.  Det legges opp til at vi fordeler oppgavene på 

tema og avholder et arbeidsseminar på senhøsten hvor et nytt strategidokument blir bearbeidet.  

DNT sentralt jobber også med «veien videre» og den vil også ligge til grunn for Lofoten Turlag sitt 

dokument.  

 

 

Sak 4.   Eventuelt. 

Bankkontoer:  Det tas et møte med tilsynsgruppa på Nøksætra, der det informeres om at styret 
ønsker å avslutte egen konto for hytta for å ha en samlet driftskonto i Lofoten Turlag.  
Ansvarlig: Siri 
 
Neste styremøte i siste del av august.  
 
 
Vedlegg 1.  Ansvarstabell  04.06.2020 
 

04.06.20 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG HB LBJ SBG SS SN JH BHB HC MK 

2 Åpning av hytter           
4 Bankkonto Nøksætra           
            

  



   

Vedlegg 2. 
Fra DNT – sentralt. 

Smitteverninstruks for hytter: 

• Avstandskravet er redusert fra minst 2 til minst 1 meter med mindre en er en del av samme 

husholdning. 

• Antall gjester på hytta er oppgradert fra maks 5 personer til maks 20 personer, og det handler ikke 

lengre om grupper. 

• Hytta sin makskapasitet må vurderes og kan betyr at det må være færre enn 20 personer for å 

opprettholde avstandskravet på minst 1 meter. 

• 72- timers regelen gjøres valgfri. Til erstatning må hyttetilsyn utføre tilsyn/vask når hytta har hatt 

50 gjester på overnatting, eller minst hver 14. dag. 

• Bransjenormer fra NHO Reiseliv er retningsgivende for betjente anlegg 

• Det er tillatt med privat sengetøy på hyttene – og samme kan benyttes på ulike hytter. Alternativt 

kan sovepose og lakenpose benyttes, men det stilles krav om putetrekk. 

• Vi åpner for overnatting på sovesal, men stenger annenhver seng for å opprettholde avstandskravet 

på minst 1 meter. Overnattingskapasiteten må tilpasses dette. 
 

 


