
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 25.02.2020  kl. 18.00      
 

Til stede:  Monika, Sigfús, Svenn-Arne, Bjørn-Harald, Merete, Siri 

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

1.2-3  Turprogram.   Oversikt redigeres og legges ut på nytt, selve turprogrammet på nettet er oppdatert. 

1.5  Hyttetomt.  Ikke noe nytt derfra, følges opp til våren.  

Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

 

 

Sak 2.  Faglig rådgivende utvalg for Lofotodden nasjonalparkstyre.   

Viser til epost videresendt fra Sigfús 19.02 om forespørsel om LT ønsker å sitte i et rådgivende utvalg for 

Lofotodden Nasjonalpark.  Styret ønsker at LT skal være en del av dette utvalget, og at Bjørn Harald  er 

turlagets representant.  

Ansvar for tilbakemelding:  Sigfús 

 

 

Sak 3.   Landsmøte i Haugesund. 

- LT støtter forslaget om at Gunn Elin Fedreheim meldes som kandidat til gjenvalg, ellers ingen 

forslag. 

- LT melder på  1  person på landsmøte i Haugesund 12. – 13.juni, fortrinnsvis leder.  Det bestilles 

rom på arrangementshotellet, endelig beslutning på hvem som drar tas etter årsmøte i mars. 

Ansvarlig:  Siri 

 

 

Sak 4.   Rapportering til DNT. 

Det ble tatt en gjennomgang og oppsummering på de ulike postene i forhold til det som skal rapporteres til 

DNT sentralt.  Tallene settes i årsrapporten for dokumentasjon. 

Ansvarlig:  Sigfús 

 

 

Sak 5.   Årsmøte 24.mars. 

Oppsummering om hvordan vi ligger an i forhold til årsmøte.  

• Årsmelding – mangler rapport fra barnas turlag og Munkebu/Selfjordhytta.  Sender ut endelig 

rapport for gjennomlesing før den legges ut på hjemmesida.  

• Servering – det bestilles smørbrød, kaffe og kake.  

• Innhold etter selve årsmøte – det jobbes med et foredrag som holdes i etterkant av årsmøte for de 

medlemmene som ønsker å bli igjen. Dersom de ikke kommer fra DNT sentralt, har Sigfús et 

foredrag fra turen på Island.  

• Regnskap og budsjett – vi ber regnskapsfører om å ha regnskapet klart til 10. mars slik at vi kan få 

laget et budsjett for neste år.  

 

 



   

Sak 6.   Styreleders saker. 

Ang. stengt dagsturdel på Nøkksætra.  Innspill fra medlem om hvordan det kan løses i forhold til lokale 

medlemmer og bruk av hytta til mer spontane turer.  Det skal jobbes generelt med nøkkelløsning på 

hyttene og vi tar med innspillet i den videre jobbingen med dette.  

 

 

Sak 7.   Eventuelt. 

1. Betaling for hyttene. 
Det mangler innbetaling på hyttene fra utleier av nøkler, dette følges opp og tas til inkasso dersom 
det ikke er betalt innen fredag 6.mars. 
Ansvarlig:  Sigfús og Svenn-Arne 
 

2. Nøkksætra. 
Mandag ble tilsynsgruppa informert av to besøkende at verandadøra til Nøkksætra var blåst av 
hengslene.  Oppholdsrommet var fylt med snø opp til kjøkkenbenken, og de to damene som kom 
til hytta hadde gjort en strålende jobb med å måke hytta tom for snø. To fra tilsynsgruppa kom 
oppover mandag ettermiddag og fikk hentet fram de tre delene til døra, satt glasset på plass før 
døra kunne skrus fast i karmen. Det nedre utvendige beslaget var knust, så det mangler. 
Midlertidig løsning vil kunne fungere til en mer permanent løsning er på plass.  Tilsynet vurderer 
om det skal settes inn vindu i stede for ny dør.   
 

3. Dagsturhytte Vågan. 
Lofoten Turlag kan være interessert i å ta over hytta etter at den er oppført. Vi avtaler et møte 
med interessegruppa for å få oversikt over betingelser og hva vi eventuelt skal bidra med.  
 
 
 
Vedlegg 1.  Ansvarstabell  25.02.2020 
 

25.02.20 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG SK  SBG SS SN SL BHB MS MK 

2 Faglig råd           
3 Landsmøte i Haugesund           
4 Rapportering DNT           

7-1 Hyttebetaling           
7-2 Dagsturhytte           

            

 
 


