
   

Referat styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Via skype pga koronasituasjonen 

Mandag 24.08.2020 kl. 19.00  

 
Til stede: Siri, Stine S, Monika, Haakon og Heidi i kantina til Svolvær videregående, Bjørn-Harald og 

Svenn-Arne på kontoret på Leknes, Lena-Britt i Sørvågen. 

 

En skikkelig presentasjonsrunde som ble glemt den 4.6.20 utsettes til første møte der vi alle møtes 

fysisk. Forhåpentligvis 29.9.20. 

     
Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte og som ikke er satt opp som egen sak.  

 

Sak 2 fra 4.6.20: Åpning av hytter: I etterkant av møtet i juni ble styret enige om at hyttene ble stengt til 

over sommeren. Siri tar kontakt med tilsyn i løpet av kort tid. Se sak 3. 

 

Sak 4 fra 4.6.20.:  Bankkonto Nøkksetra: Ikke gjort noe siden sist. Siri planlegger møte med tilsynsgruppa for 

Nøkksetra for å ordne avslutning av kontoen. 

 

Sak 2.   Lofoten Turlag og miljøsaker. 

Det kom en forespørsel til Lofoten Turlag fra privatperson ang. forsøpling av tomt i et turområde. Ønske var 

at turlaget skal legge større press på kommunen for at eier av tomta rydder opp.   Saken går tilbake til 

begynnelsen av året og innmeldt sak til årsmøtet, der den ble informert om, men ikke tatt inn som formell 

sak.  Styret må ta stilling til om LT skal engasjere seg i saken eller ikke. 

 

Styret avgjør at vi ikke engasjerer oss i enkelt saker som denne i Buvika. Vi sender et saklig svar til 

vedkommende som sendte forespørselen. Kopi av utkast til brev/e-post legges ved dette referatet.  

 

Ang innspill høring kommunedelplan Vågan. Haakon skrev et utkast som Siri sendte inn som innspill. Brevet 

følger som vedlegg til dette referatet.  

 

Ansvarlig: Siri og Heidi 

  

Sak 3.   Hyttestenging og åpning. 

Styret må ta en beslutning på om hyttene skal åpnes fra slutten av august.  Ingen ny smittevernsveileder pr 

medio august. 

 

Styret vedtar at hyttene forblir stengt inntil videre. Vi setter ingen dato for hvor lenge. Følg med på 

nettsidene til turlaget for utvikling angående hyttene. 

Ansvarlig: Siri informerer tilsynene 

Oppdatering av nettside/FB: Monika og Stine S. 

 

Sak 4.   Søknad om kompensasjon for hyttestenging. 

Det er lagt opp til at frivillige organisasjoner kan søke kompensasjon for tapte inntekter, blant annet utleie 



   

av hytter. Budsjettet er allerede justert ut fra stenging, men vi kan vise til inntektene de to siste 

årene slik at vi kan søke om å få dekket beløpet tatt ut av budsjettet. 

 

Med bakgrunn i siste 2 års inntekter søker vi om å få dekket 150 000. Inntekt siste 2 år har vært ca 200 000. 

Ansvarlig: Siri 

 

Sak 5.   Regionmøte Harstad. 

Viser til invitasjon fra Harstad Turlag om å delta på regionmøte i 25.-27. september.  Alle bes sjekke 

programmet, om dere har mulighet til å reise, og om dere har lyst til å reise.  Påmeldingsfrist i starten av 

september.  Representanter fra LT besluttes i møtet. 

 

Saken går ut. Regionmøtet er utsatt på ubestemt tid. (Jf melding på Messenger 19.8.) 

 

Sak 6.  Innspill fra medlem. 

Medlem har sendt innspill om fjell og Lofoten Turlag til styret via messenger til leder.  Styret har diskutert 

de tre punktene i innspillet og besluttet følgende: 

 

1. Båtrute på Reinefjorden om sommeren. Siri kontakter båtfører Kibsgård og Nasjonsalparkstyret 

angående lørdagsrute om sommeren.  Hører med Nasjonalparkstyret om et felles innspill til fylket 

om en mer dagsturvennlig ruteplan på lørdager kan være aktuelt? 

2. Merking og skilting Sørvågen-Munkebu. Sigfus har oversikt over hva vi trenger å gjøre. Svein Arne 

kontakter Sigfus. Vi lager sak på det og søker midler. Planen er at skilting og merking skal være så 

entydig at folk lett finner riktig vei til og fra Munkebu. Lofoten Turlag holder seg til stien Sørvågen-

Munkebu 

3. Dette punktet tok opp hvem som burde guide offentlige personer i Lofoten. Styret er av den 

oppfatning at vi ikke har mulighet til å gjøre noe med det. 

 

Ansvarlig pkt 1: Siri, pkt 2: Svenn-Arne 

 

Sak 7. Kontingentsatser. 

DNT sentralt ønsker bekreftelse på hvilke kontingentsatser de ulike turlagene skal ha for 2021.  Saken om 

lik kontingent i hele landet er utsatt pga korona. Det må vedtas om kontingentene skal endres for neste år 

eller om vi skal beholde de vi har. Svarfrist 24.08.2020 

 

Innstiller på å fortsette med samme satser som i 2020. 

Ansvarlig: Siri 

 

Sak 8.   Aktivitetsplan høst 2020 – vår 2021. 

Styret trenger å ta en beslutning på hvilke aktiviteter turlaget skal gjennomføre, forslag til dato og hvilke 

som evt. skal settes på vent. Smittevernreglene skal hele tiden ligge i bunn for de beslutningene som tas. 

 

Noen arrangement / aktiviteter som har vært gjennomført de siste årene: 

• Turledersamling m/overnatting: Gjør det til et dagsopplegg med tur, turprogram og middag. Bjørn 

Harald sjekker med Kremmervika og med Næringshagen på Leknes 1. helg i nov. Pris på middag og 

lokale. 

• Kurs; skredkurs og turlederkurs: Avventer situasjonen 



   

• Styreledersamling, i år m/ ekstraordinært landsmøte:  Deltar antagelig ikke. Gir 

stemmeretten til Vesterålen turlag. Ansvarlig Siri 

• Deltagelse på regionmøte, i år i Harstad: se egen sak 

• Foredrag – samarbeid med bibliotekene: avventer situasjonen 

• Medlemsmøter m/ foredrag (noen år siden sist): Avventer situasjonen  

• Turer med turleder – hele året: Kjører programmet, med visse tilpasninger. Aktivitet med barnas 

turlag er avlyst ut 2020. 

• Dugnadshelger på hyttene: Ok med begrenset antall deltagere. Også dugnad på stier/klopping 

 

Ny aktivitet:  

• arbeidshelg/møte for styrearbeid: Avgjør hva vi gjør/hvordan vi gjør det på neste styremøte. 

 

 

Sak 9.   Eventuelt. 

 
Strandrydde aksjonen 5.-20 sept: Oppfordrer medlemmer og interesserte til å delta på 
strandrydding i sine nærområder. Innlegg FB og hjemmeside.  
Ansvarlig: Monika og Stine S. 
 
Frifondsmidler: Søker innen 31.8. Tiltaket må være rettet mot barn og unge. Vurderer å bruke 
midlene til klopping f eks innover Svolværmarka eller andre steder. 
Ansvarlig for søknad: Siri 
 
Fra Monika: Angående 113 appen, den virker ikke hvis det ikke er dekning. Da må man skru av og 
på telefonen. Ring via «Nødanrop» som kommer opp FØR man logger inn på telefonen.  
 
 
Neste styremøte på Leknes 29.9 kl 18. Hvis digitalt kl 19. 
 
 
Vedlegg 1.  Ansvarstabell  24.08.2020 
 

24.08.20 
Saksnr. 

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

1 stengte hytter/ Bankkonto 
Nøksætra 

          

2 LT og miljøsaker           
3 Hyttestenging           
4 Søknad kompensasjon           
6 Båtrute Reinefjorden           
6 Skilting/merking Sørvågen-

Munkebu 
          

7 Kontingentsatser 2021           
8 Aktivitetsplan høst 20/vår 21           
9 Strandryddeaksjon til FB/nett           
9 Søknad frifondsmidler           
            
            

  



   

 
 
 

 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. 
 

 
 

Disse reglene gjelder for hyttebesøk:  

• Oppdater deg på de siste anbefalingene fra FHI og følg disse før du drar på tur  

• Om du har symptomer på COVID19 skal du ikke besøke en DNT-
hytte.  Dette gjelder også milde symptomer.  

• DNT åpner kun hytter som har mulighet for forhåndsbooking. Dropin og dagsbesøk 
på selv- og ubetjente hytter er ikke tillatt.   

• Et besøk består av et reisefølge på maksimalt fem personer, unntatt for personer 
som lever sammen til daglig. Dette gjelder så lenge dette er rådet fra myndighetene.  

• Hyttene vaskes regelmessig. Gjestene må ha med eget sengetøy som er vasket på 60 
grader. Sovepose og lakenpose er ikke tillatt. Sjekklister på hytta må følges.  

• Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe 
og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer og ta med all søppel 
hjem.  Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta på det du skal ha selv, ikke 
noe annet.  

 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-om-fritidsreiser-innenlands-som-gjelder-fra-21.-april/

