
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 28.08.2018 kl. 18.00  
 

Til stede:  Merete, Stine, Sigfús, Svenn-Arne, Bjørn Harald, Siri, Monika og Aslak (sak 1) 

 

 

Sak 1  DNT Ung Lofoten. 

Besøk av Aslak Dahle som er ny leder av DNT Ung Lofoten. Han ønsker å få gruppa i gang, men med lokale 

krefter som kan videreføre arbeidet. Har hatt et arrangement med pendelhopp og sosialt samvær.  Neste 

prosjekt er base-camp i høstferien.  Aslak lager oversikt over budsjett og sender søknad om økonomisk 

støtte til styret om dette.  

Målet er at det skal arrangeres en aktivitet i måneden.  

 

Sak 2.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte.   

2.5  Vi avslutter kontrakten med Advice.  Svenn-Arne har ansvar for å ordne dette. 

2.10,1 Strandrydding del 2.  Dato settes til lørdag/søndag 13. / 14. oktober, tar hensyn til været.  Dette 

legges ut på facebook og hjemmesida. Husk å ta med spade og grafse.  

Vedlegg 1: Ansvarstabell 

 

Sak 3.  Reguleringsplan Vestvågøy. 

Bjørn Harald har gått gjennom dette dokumentet (fra forrige styremøte) og informerer om saken. Han gjør 

en vurdering på om det skal sendes inn høringssvar.  Eventuelt høringssvar sendes styret for godkjennelse 

før det sendes inn.  

 

Sak 4.   Regionsmøte på Saltfjellet. 

Regionsmøte holdes av Bodø Turistforening og skal være på Saltfjellet Hotell fra 21. – 23. september.  

Lofoten Turlag melder på 3 deltakere, Sigfús og Bjørn Harald deltar helt sikkert.  Siri eller Svenn-Arne blir 

den tredje deltakeren.   

Ansvar for påmelding: Sigfús 

 

Sak 5.   Fellesmøte med Vesterålen. 

Tas opp med Vesterålen på regionsmøte.. 

 

Sak 6.   Landsmøte 2019. 

Oppsummering og informasjon om status rundt arrangementet neste vår. Møte med Maren Harlem fra 

DNT sentralt mandag 10.september. 

 

Sak 7.   Ansvars- og arbeidsoppgaver for styreverv (og andre verv) i Lofoten Turlag. 

Arbeidet med å utarbeide oversikt over hva de ulike vervene innebærer er startet.  Det undersøkes hvilke 

juridisk ansvar leder for turlaget har. Kommentarer og innspill tas med i redigeringen, og dokumentene blir 

da endelige.  Dette er dokument som revideres fortløpende ved behov.  Det utarbeides også egen instruks 

for turledere, denne er ikke ferdig. Når alt er ferdigredigert legges det ut på hjemmesida.  Sendes også til 

valgkomiteen slik at de kan vise til arbeidsoppgaver når de skal søke etter nye folk til styret.  

 

 



   

Sak 8.  Prinsippsaker 

1.  Forespørsel fra medlemmer i undergrupper av Lofoten Turlag om turlaget støtter deltagelse på 

årsmøter for særgruppene.  Dette gjelder spesielt DNT Ung og Fjellsport.   

Vedtak:  Lofoten Turlag dekker kostnaden til deltagelse på årsmøte for leder eller en person som 

representerer leder/gruppa.   Inkluderer reisekostnad etter rimelige reisemåte, overnatting og 

påmelding.   

2. Referat fra styremøtene er etterlyst av medlemmer.  Disse legges ut på hjemmesida til LT  i pdf-

versjon fortløpende.  Legger ut referatene fra dette styrets periode siden årsmøtet i mars.  

 

 

Sak 9.   Styreleders saker. 

9.1 Friluftsliv for alle.  Lofoten Deltar med «kom deg ut dagen» 2. september. 

 

9.2  LT har mulighet til å sende noen deltakere på aktivitetskurs for turledere i Barnas Turlag.  Stine G. får 

oppdrag med å undersøke interessen for dette. 

 

9.3 Vedtak: nye takster for medlemskap. 

 Familiemedlemskap: 850,- 

 Hovedmedlem:  475,- 

 Husstandsmedlem: 250,- 

 Ungdom  250,- 

 Pensjonister/ufør: 300,- 

 Barn:    60,- 

Takstene vedtatt på styremøte og sendes inn til DNT sentralt.  Ansvarlig: Sigfús 

 

9.4  Forespørsel fra medlemmer om det er mulighet for et «belønningssystem» for de som jobber dugnad 

for Lofoten Turlag, for eksempel turledere eller klopping.  Kan tilbud om gratis overnatting være aktuelt?  

Medlemsfest for dugnadsgjeng?  Saken undersøkes og tas opp som egen sak på neste møte.  

 

9.5  DNT Ung har årsmøte i Tromsø i høst.  Aslak deltar og har med Edda og Sunniva som vi håper skal bli 

lokale drivkrefter i DNT Ung etter hvert.   Monika informerer om at han får dekket kostnadene ihht vedtak 

sak 8.1 

 

Sak 10.   Eventuelt. 

10.1  Politiattester: Det undersøkes om LT skal kreve politiattest for alle turledere, eller om det skal 

begrenses til de som er turledere for Barnas Turlag og DNT Ung.  Stine G. får i ansvar å sjekke opp hva 

regelverket sier. Det informeres om dette på turledersamlingen.  

Ansvar: Stine G.  

 

10.2 Turledersamling.  Det sjekkes ut om Brustrand Camping er interessert i å gi et tilbud på utleie av 

felleslokale og hytter.  Samlingen settes til 4.-5. november. 

Ansvarlig:  Siri 

 

10.3  Regnskapet i forbindelse med oppgradering av Selfjordhytta er ferdig revidert.  Sendes inn for 

utbetaling av tilskuddene som er gitt. 

Ansvarlig: Svenn-Arne og Sigfús 

 

 



   

Sak 11.   Ansatt i LT (saken behandlet uten SAG til stede). 

Stillingen som kontorleder i Loften Turlag var lyst ut som et 3-årig årosjektstilling som nå formelt utgår.  

Engasjementet til Svenn-Arne i 25% utvides med ett år.  Arbeidsbeskrivelsen gjennomgås av leder og 

nesteleder og tilpasses en 25% stilling. Legges fram til godkjenning på neste styremøte.  

Må ha større fokus på å innhente eksterne midler gjennom prosjekt og stipendordninger. Det må 

synligjøres hva som inngår i arbeidsstillingen og hva som er dugnad som styremedlem.  

Ansvar: Sigfús og Bjørn-Harald 

 

 

Neste møte: tirsdag 2.oktober kl. 18.00 på Leknes.  

 

 

 

Vedlegg 1:   Oppgaver og ansvarsoversikt fra møtet 28.08.2018 
 
28.08.18 
Saksnr. 

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

3 Reguleringsplan VVØ           
4 Regionsmøte           
7 «Verv»-beskrivelser           

9.2 Aktivitetskurs Barnas Turlag           
9.3 Nye takster           

10.1 Politiattester           
10.2 Turledersamling           
10.3 Tillskudd Selfjord           
11 Ansatt LT           

 


