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Mandat for Hytteutvalget 
Vedtatt på Harstad Turlags styremøte:  

Siste godkjent: 3. juni 2019 

 
Generelt 

Hytteutvalget skal ha ansvaret for HT sine hytter inklusiv Turlagshuset. Utvalget er underlagt 

styret i HT som utad står ansvarlig for utvalgets handlinger. 

 

Formål og organisering: 

Hytteutvalget skal veilede hyttetilsynene i driften av hyttenettet samtidig som det skal ha 

ansvar for den langsiktige utviklingen av hyttenettet. For praktisk arbeidsfordeling og 

oppfølging mot hyttetilsynene fordels turlagets hytter på utvalgets medlemmer med støtte fra 

styret i HT. 

 

Ansvarsområder: 

 

1. Hyttedrift: 

 

a. Sammen med tilsynet kartlegge behov for vedlikehold og oppgraderinger. 

 

b. Sammen med tilsynet planlegge dugnader på hyttene.  

Tidspunkt for dugnader bør være klar 1. desember slik at en samlet plan for 

hyttedugnader kan presenteres i turprogrammet i januar hvert år. 

 

c. Sammen med det hyttetilsynet etablere og vedlikeholde instruks og hyttereglement 

for tilsyn ved det enkelte anlegg. 

 

d. Ansvarlig for at vedtatte dugnader blir gjennomført. Stå som dugnadsleder. Ansvaret 

kan delegeres til hyttetilsynet der dette er praktisk eller ønskelig. 

 

e. Ha kontroll med hvor mye ved, gass og forbruksmateriell som er på hyttene. 

Organisere sammen med hyttetilsynene, at nye forsyninger kommer på plass.  

 

f. Hyttekontaktene har ansvar for å ivareta og rapportere HMS-forhold i henhold til 

gjeldende rutiner for hyttedrift. Dette innebærer bla. å etablere kontrollrutiner og 

rapportering av sikkerhetsutstyr og å etablere rutiner for forsyning av ved og gass 

samt føre forbrukskontroll. 
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2. Langsiktig utvikling av våre hytter: 

 

a. Utarbeide søknader for tilskudd til byggeprosjekter.                                                                                                 

Fra bla. Offentlige instanser, Thon stiftelsen, tippemidler ol. 

 

b. Bygging, vedlikehold og drift av HT sine hytter med tilhørende uteareal. 

 

c. Avtaler med eksterne grunneiere/huseiere vedrørende leie eller bruk av 

eiendommer. 

 

d. Rekruttere medlemmer til hyttetilsyn og byggekomitéer. 

 

e. Utvalget skal ha en femårsplan som vurderer blant annet: 

- Større byggeprosjekter på hyttene. 

- Om hyttenettet til enhver tid dekker medlemmenes og de forskjellige 

gruppenes (bl.a. BT og Seniorgruppen) behov og hva som eventuelt kan 

gjøres for å få til dette.  

 

f. At virksomheten samordnes i kontakt med andre aktuelle lag og organisasjoner i   

turlagets satsningsområde, eksempelvis lokale turlag.  Grunneiere og andre 

rettighetshavere må vises særlig oppmerksomhet.  

 

g. Utvalget er ansvarlig for å overholde de økonomiske rammene som er tildelt. 

 

h. Utvalget har ansvaret for at vedtatte planer iverksettes som forutsatt. 

 

 

Sammensetting 

HTs styre utnevner Hytteutvalget bestående av Daglig leder og minst tre medlemmer. Begge 

kjønn skal være representert i utvalget. Medlemmene i utvalget kan, men må ikke, utgå fra 

HTs styre. Utvalget kan fremme forslag til justeringer i løpet av perioden. 

 

Utvalget avgir årlig rapport til styret, senest 15. januar for det foregående året. 


