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Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 27.03.2019 Kl.18.00 
 

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

 

Sak 1.  Konstituering av nytt styre. 

Nytt styre etter årsmøte 19.mars. Bortsett fra leder, som velges separat, konstituerer styret de andre 

vervene og rollene selv.  Det legges ved ansvarsområder og mulige arbeidsoppgaver som skal fordeles. Alle 

tenker gjennom om det er noen spesielle oppgaver de ønsker å ta ansvar for, og så fordeles de oppgavene 

som ingen «har gjort krav på». 

 

Nestleder: Bjørn Harald 

Sekretær: Siri 

Økonomi og regnskap: Svenn-Arne og Sigfús 

Regnskapsfører: Rubin 

 

Sak 2.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte. Noen saker kan komme som egen sak. 

Vedlegg 2: Ansvarstabell 

2. Innlegg om scooterløype er sent til Vestvågøy kommune og Lofotposten v/Magnar 

5. Reinebringen er fjernet fra lista over anbefalte turer under landsmøtet 2019 

 

Sak 3. Ny bank og regnskapsfører. 

Det har vært jobbet med å avslutte avtalen med Adwice, og få inn en annen person som kan føre 

regnskapet vårt.  Svenn-Arne og Sigfús informerer. 

 

Svenn-Arne får demonstrert nettbanker i DnB og Lofoten sparebank før neste møte. Han vurderer 

brukervennlighet, renter på innskudd og mulighet for å få støtte til prosjekter.  

 

Fullmakt til Svenn-Arne og Sigfús til kontoer ble undertegnet av alle styremedlemmer på møtet. 

 

Sak 4.  Søknad om økonomisk støtte, Ketil Høyen. 

Det søkes om ekstra støtte for prosjektet med tilrettelegging for friluftsliv i Vollsmarka.  Se epost datert 

18.03 fra Ketil Høyen 

 

Lofoten turlag har gitt 50.000 til prosjektet i Vollsmarka tidligere, og nå søkes det ytterligere kr. 100.000 fra 

Lofoten turlag.  

 

Søknaden ble avslått. Lofoten turlag er også ute etter støtte til slike prosjekter og tiltak fra andre, og vi 

deler meget sjelden ut støtte til tredjepart. 
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Lofoten turlag ønsker at bidraget så langt til prosjektet markeres med logoen til turlaget på et skilt i 

lag med andre bidragsytere.  

 

Sak 5.   Frivillige Arctic Race of Norway. 

Arctic Race søker frivillige på Vestvågøya – se epost dater 01.03.19 fra Sigfús. 

Lofoten turlag melder inn til Arctic Race at vi stiller med frivillige: 

 

• Torsdag 15. august 2019 Vestvågøy 

• Fredag 16. august 2019 Vågan 

 

Sak 6.   Landsmøte 2019. 

Valg av representanter for Lofoten Turlag til Landsmøte 2019. Vi har to stemmer i selve møte, og det må 

besluttes hvem som skal representere, og om vi eventuelt skal melde på flere enn de to vi bruker. Siden det 

ikke er reiseutgifter, og mindre overnattingsutgifter, er det rom for at flere kan delta enn de to som bruker 

å reise.  

 

Sigfús. Siri, Stine og Svenn-Arne melder seg på Landsmøtet 2019 og representerer Lofoten turlag. 

 

Sak 7.   Styreleders saker. 

DNT har bestemt at 12. mai 2019 blir «vindmølledag». Lofoten turlag setter opp tur til Helligfjellet og Veten 

på Vestvågøy den dagen. 

 

Sak 8.   Eventuelt. 

1. Nøkksætra er stengt nå pga. vedmangel. Svenn-Arne, i samråd med hyttekomitteen, tar opp 

transport av ved med Heliteam. På neste styremøte vurderer vi om hoveddelen skal låses med 

DNT-nøkkel 

2. Det er mange videoer fra Munkebu på YouTube 

3. Wenche Bolle har forslag til musikkinnslag ved åpningen av landsmøtet 2019 

4. Kalenderen 2020 blir nr. 30. Vi lager et nytt stort bilde med alle forsider nå. Ta kontakt med fotograf 

Geir, som laget forrige bilde med 25 forsider 

 

 
Oppgaver og ansvar 
27.3.19 
Saksnr. 

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

1 Oppdatere styret i 
Brønnøysundregistret, nettside til 
Lofoten turlag og DND 

          

3 Demonstrasjon av nettbanker           
4 Sende svar til Vollsmarka           
5 Arctic Race           
6 Påmelding Landsmøte 2019           

8.1 Heliteam           
8.3 Musikkinnslag           
8.4 Fotograf Geir. Bilde av kalendere           

 


