
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 19.02.2019 Kl.18.00   
 

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

 

Sak 0.  Besøk av Monika fra LAS. 

Strandrydding Skrova under Landsmøte DNT 2019.  Samarbeid Cleanup Lofoten for å få registrert 

marint avfall. Utfordringene kan være at det er at flere aktører fra Skrova som søker om midler for 

å drive med rydding. Det skal være Marint Avfall, og det bør være så mye avfall slik at det er vitsen 

å rydde dette området.  

Hadde vært bra om det hadde vært et innlegg først slik at folk er mer bevist på hva de faktisk 

finner, og kanskje blir mer motivert til å plukke søppel.  Et innlegg vil være forebyggende også på 

lang sikt, slik at det ikke nødvendigvis blir en organisert letetur.  

LT spiller inn til styringsgruppa at vi ønsker at det skal være et innlegg i forkant av turen til Skrova 

om Marint Avfall. Eventuelt om vi skal legge inn en egen tur med rydding torsdag kveld.  

 

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Sak 1 og 2.  Kun ett selskap som har gitt tilbud på busstransport.  Så langt ingen som har meldt interesse for 

transport, men det vil kanskje endre seg når vi nærmere oss årsmøte.  

Sak 6 – Værøy ønsker å ha en egen undergruppe i turlaget gjerne under BOT, men pr. definisjon er Værøy 

en del av Lofoten Turlag.  Det jobbes med et møte lokalt på Værøy.  

Sak 9. Kloppeprosjekt – klar til innsending. 

 

 

Sak 2.  Snøscooterløype. 

Lofotposten har bedt om en uttalelse i forbindelse med at det er fremmet sak i Kommunestyret om å 

etablere snøscooterløype på Vestvågøy. Det er laget et forslag til en uttalelse som var sendt på epost. 

Denne utvides med et punkt om folkehelse, godkjennes av styret og sendes til Friluftsrådet for et 

samarbeid om felles tekst.   

Ansvarlig: Bjørn-Harald 

 

 

 

Sak 3.  Prinsipiell behandling av henvendelser ang. turbeskrivelser. 

Vi har fått en henvendelse om å gi turbeskrivelse på en topp vi ikke har med i egen turbok.  I tillegg til mye 

annen informasjon de ønsket.  Turlaget vil ikke gi uttalelse om ruter generelt, men vi henviser til 

turprogram og at folk selv må bedømme hvilke turer de kan ta.  

 

 

Sak 4.   Årsmelding og rapportering til DNT. 

Kommentarer til årsmeldingen: Medlemsmøte Moskenes, 15 deltakere + en del andre møter som har hatt 

deltagelse fra LT.  Sigfús ogSvenn-Arne ordner en oversikt over disse og sender til Siri. 

 



   

 

Sak 5.   Landsmøte 2019. 

Kort status på progresjon for Landsmøte 2019.  

Det meldes inn at Reinebringen skal ut av lista over turer som kan gås alene, ansvarlig.  Siri 

 

 

Sak 6.   Styreleders saker. 

Gjennomgang av innkommen post som ikke er tatt opp som egne saker.  Ingen spesielle saker som ble 

behandlet.  

 

Sak 7.   Eventuelt. 

Ingen saker på eventuelt. 

 

 

Neste styremøte:  settes etter årsmøte. 

 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1:   Oppgaver og ansvarsoversikt fra møtet 19.02.2019 
 
19.02.19 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
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