
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 
Sted: Kontoret på Leknes  
Tirsdag 24.08.2021 kl. 18.00-20.00      
 
Til stede: Siri, Bjørn-Harald, Peter, Haakon, Stine, Christer, Lena Britt, Svenn-Arne, Heidi. 
 
Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 
Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra møtet 09.02 og 03.05.som ikke er satt opp som egen 
sak.  
Det som blir med videre, er sak 5 - strategidokumentet fra 9.2.21 og årsmøtet. Med videre blir også 2 
eventuelt saker fra 3.5: Stolpeprosjektet (se sak 8) og spørsmålet om å ansette noen administrativt. 
Se ansvarstabell nederst i referatet. 
 
Sak 2.   UT: turer i Lofoten. 
Peter har ryddet/slettet en rekke turer og beskrivelser jf e-post sent alle i styret i juni. Mange beskrivelser 
var veldig like. Beskrivelser fra områder vi ikke ønsker fokus på er slettet. 
Innspill fra Svenn-Arne om å slette gammelt bilde av Selfjordhytta. Peter sjekker hva som ligger igjen, 
fjerner det som er gammelt og linker opp mot turlagets hjemmeside med beskrivelse av hyttene 
 
Sak 3.   Henvendelse medlem. 
Viser til epost 28.06. fra MB ang. Saltdalshyttas bruk av Munkebu-navnet.  
Denne saken gikk fra å være sak til å bli orienteringssak jf e-post fra styreleder 23.8. 
Turlaget ved Bjørn-Harald og Svenn-Arne har i juli henvendt seg både muntlig og skriftlig til Saltdalshytta. 
Påpekt at det er uheldig at navnet Munkebu brukes i andre sammenhenger enn i tilknytning til turlagets 
hytte. Munkebu er ikke et stedsnavn i Moskenes. Vi henstiller at Saltdalshytta navngir hyttmodellene 
Munkebu 1 og Munkebu 2 på annet vis enn hva som er tilfelle i dag. Skriftlig svar ble sendt 16.7. Pr 24.8 er 
det ikke mottatt svar. 
  
Sak 4.  Henvendelse om regulering av ferdsel i Lofoten. 
Viser til epost datert 07.07 og torsdag 19.08 om forespørsel fra NKI-studenter om å svare på spørsmål i 
forbindelse med frilufts forskriften. 
Styret besluttet at Lena Britt formulerer et skriftlig svar på bakgrunn av punkter ble trukket fram som 
viktige på møtet. 
-LT er positive til regulering av ferdsel i nevnte friluftsområde. 
-LT er enig i vedtaket blant annet på grunn av stor ferdsel og slitasje på stiene i enkelte områder og at 
infrastrukturen ikke er bygd for pågangen. 
-LT håper lokalbefolkningen vil bruke områdene mer når ferdsel er regulert, parallelt med tilrettelegging 
som vil bedre forholdene for alle brukere. 
Svaret videresendes Heidi for referat og Siri for videresending til NKI studentene. 
 
Sak 5.  Ressursgruppe frivillighet i DNT. 
Viser til epost datert 18.08 fra DNT sentralt med spørsmål om noe fra Lofoten Turlag ønsker å sitte i 
ressursgruppa for frivilligheten i DNT.   
 



   

DNT sentralt skal starte ressursgruppe for frivillighet. Gruppen skal spille inn forslag til 
frivillighetsforvaltningen i DNT på tvers av foreninger. Hva fungerer hva fungerer ikke? Samt lage innspill til 
feiring av frivillighetens år i 2022. 
 
Peter stiller fra Lofoten Turlag. 
 
Sak 6.  Regionmøte i Harstad 24.-26.09. 
Viser til epost datert 09.08 sendt fra styreledereposten om regionmøte i Harstad.   
Siri, Svenn-Arne og Stine stiller fra LT 
 
Sak 7.  Higravulykken. 

• Informasjon om status rundt ulykken 
Pr 24.8 er saken ikke ferdig etterforsket fra politiets side.  

• Styrets rapport om ulykken, læringspunkt og veien videre for Lofoten Turlag 
Siri og Bjørn-Harald starter på utkast til styrets rapport etter hendelsen. 
Kritiske punkt er blant annet: 
Turleders kompetanse. Turlagets intensjon har vært å ha de best utdannede turledere. Utdanning 
har stoppet opp de siste 1,5 årene, covid 19 har hindret samlinger. Målsetningen er å komme i gang 
igjen så snart det lar seg gjøre. 
Turbeskrivelser. Hvor detaljert skal turbeskrivelsene være? Vanskegradene er satt etter kriterier til 
DNT Fjellsport. 
Turdeltakere. Hvilken kompetanse har turdeltakerne? Sjelden påmelding bare på nett, ofte 
påmelding til turleder. Hvordan sikre at turdeltaker har nødvendig erfaring? 
Vær og forhold. Været skifter fort. Turleder er suveren med tanke på å avbryte tur/snu. Deltaker 
har forpliktet seg til å følge turleder  
Risikovurdering. Viktig at det utarbeides risikovurdering av alle turer, spesielt de med høy 
vanskelighetsgrad. Det beste er skriftlig risikovurdering, men bedre med en muntlig vurdering enn 
noe skriftlig som ikke brukes. 

• Sikkerhetsutvalget i DNT sentralt ønsker et møte med noen av styremedlemmene. 
Turlederne har vært i møte med sikkerhetsutvalget i sommer. Bjørn-Harald har fått en henvendelse 
med tanke på møte med andre fra styret. Styret ble enige om at Bjørn-Harald (nestleder), Svenn-
Arne (styremedlem og tidligere leder i veldig mange år), Haakon (turleder og deltager på turen) og 
Heidi (deltager på turen) kan stille til møte. 
 
Når det gjelder turer framover besluttet styret at planlagt tur til Vågakallen i september tas ut av 
programmet. Turer i så eksponert terreng som Vågakallen vil heller ikke bli satt opp i nær framtid. 

 
Sak 8.   Eventuelt. 
Stolpeprosjektet: 
Peter refererte status: Skulle vært ferdig før sommeren. Videregående skole ønsker å være med. Prosjektet 
er utsatt til høsten. Prøver på Vestvågøy først. Høster erfaring herfra før det eventuelt også etableres andre 
steder. Peter har vært i kontakt med Kabelvåg. Der er det i dag turorientering. 
 
Turledersamling til høsten: 
Turlaget satser på nye samling til høsten. Håper å kunne arrangere samling med overnatting.. Stine sjekker 
ut hvor den kan arrangeres. Tidsrom: ei helg i første del av november. 
 



   

 
 
 
Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

Saksnr. Innhold Ansvarlige: 
SAG HB LBJ CB SS SN PA BHB HC MK 

9.2.21            
5 Strategidokument           
            

3.5.21            
6 Ansette noen administrativt?           
            

24.8.21            
2 UT: bilde Selfjordhytta, link til 

hytter 
          

4 Henv. om regulering av ferdsel           
7 Higravulykken           
8 Stolpeprosjektet           
8 Turledersamling i november           
            
            
            

 
 


