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Sak 2      Årsberetning 2016 – oversikt tillitsvalgte 
 

Det er gjennomført årsmøte og 9 styremøter i 2016. I tillegg var det styreseminar i november 

på Rygge i Bø. Følgende årsmøte- og styreoppnevnte tillitsvalgte har vært i funksjon i året 

som har gått: 

 

Styret: 
Leder: Trond Løkke, Kringelen, 8407 Sortland, tlf 97 60 19 06 

Nestleder: Willy Vestå, Postboks 418, 8401 Sortland, tlf 91 77 07 69 

Sekretær: Camilla Lauksund, Møysalveien 3320, 8414 Hennes, tlf. 95 90 38 05 

Kasserer: Heidi Ellingsen, Kirkeveien 32, 8430 Myre, tlf 99 22 71 09 

Styremedlem: Remi Vangen, Gossenveien 2, 8430 Myre, tlf 413 48 413 

Styremedlem: Tor Arne Vik, Bjørnskinn, 8484 Risøyhamn, tlf 911 66 947 

Styremedlem: Berit Hansen, Nilsåsveien 32, 8475 Straumsjøen, tlf 970 19 797  

Styremedlem: Ann-Britt Bastesen, Blåbærveien 11, 8450 Stokmarknes, tlf.  930 49 307  

Ragna Renna og Sølvi Mathisen har møtt fast som ressurspersoner på styremøtene. 

 

Revisor: Johnny L. Johansen 

 

Valgkomité 
Leder:          Geir Mellem Klæboe, Andøy 

1. medlem:   Lena Darén, Sortland 

2. medlem:   Gudrun Rasmussen, Øksnes 

 

Følgende personer er engasjert/oppnevnt av styret til lagets øvrige 

virksomhet:  

 

Turene  
Turkoordinator: Sølvi Mathisen  

Infoansvarlig: Willy Vestå  

Programansvarlig: Sølvi Mathisen 

Medarbeidere: Leiv T. Hansen, Berit Hansen, Remi Vangen, Ragna Renna og Tor Arne Vik 

Barnas Turlag: Sølvi Mathisen og Camilla Lauksund 

Seniorsatsinga: Sølvi Mathisen 

Fjellsport: Remi Vangen 

 

Løypene 
Ansvarlig: Trond Løkke 

Adkomstløyper til hyttene: Hyttetilsynene 

Stø-Nyksund: Leif Godvik 

Forkledalen – Møysalen/Snytindhytta: Trond Løkke 

 

Hyttedrift 
Ansvarlig: Trond Løkke 

Hyttestyre Trollfjordhytta: Jan Reinertsen (leder), Camilla Lauksund og Trond Løkke 

Hyttestyre Snytindhytta: Trond Løkke (leder), Ragna Renna og Thomas Stigen.  

Hyttestyre Guvåghytta: Remi Vangen (leder), Rolf Hugo Eriksen, Anne Røstberg, Arne 

Kaasen, Berit Hansen, Tom R. Jakobsen og Ole Jostein Brenna. 

Ingemannhytta: Asle Hansen (leder), Edon Hanssen 

Gapahuk dronningløypa Øksnes: Leif Godvik 

Lomtjønnåsen Sortland: Sunniva Birkeland  
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Turlagsstua: Sunniva Birkeland og Camilla Lauksund (påskekafe), Trond Løkke 

(overtakelsesprosess) 

 

HMS-arbeid 

Ansvarlig for risikovurdering turarrangement, turledersamling og kurstilbud: Sølvi Mathisen 

Medhjelpere: Remi Vangen og Ragna Renna 

Ansvarlig for HMS-system hyttedrift: Trond Løkke 

 

Arrangementer  
Ansvarlig: Ann-Britt Bastesen 

Medarbeidere: Berit Hansen, Ole Jostein Brenna, Heidi Ellingsen og Ragna Renna 

 

Kalenderen  
Ansvarlig: Willy Vestå 

Medarbeidere produksjon: Anita Higraff, Bjørn Eide, Åse Fredriksen og Gudrun Rasmussen 

Medarbeidere salg: Karin Sørensen, Ivar Mikalsen, Camilla Lauksund (nettsalg), Berit 

Hansen og Gudrun Rasmussen 

 

Medlemsbladet På ræk 
Ans. redaktør: Turlagets leder Redaktør: Inger Merete Elven 

Redaksjonsutvalg: Anne-Rita Nygård (redaksjonssekretær), Trond Løkke og Willy Vestå. 

 

Boksalg 
Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeider: Camilla Lauksund (nettsalg) 

 

Nettutvalg  

Leder: Ann-Britt Bastesen 

Ansvarlig hjemmeside:  Stig Are Pettersen  

Medarbeidere hjemmeside: Tor Arne Vik 

Ansvarlig facebook og nettbasert bildearkiv: Kristin Green Nicolaysen  

Ansvarlig besøkskalender: Tor Arne Vik 

 

Fjellsportutvalg  

Remi Vangen (leder), Kjartan Jensen, Lill-Karin Leinan og Camilla Lauksund 

 

Medlemstjeneste/vervekampanje  
Ansvarlig: Trond Løkke  

Medarbeidere: Tove Vestå (salg av medlemskap), Ragna Renna og Camilla Lauksund 

(nettsalg av bøker og kalendere) 

 

Historikk (dokumentasjon, utklippsbok etc.) 
Ansvarlig: Ann-Britt Bastesen 

 

Hederstegnutvalg 

Trond Løkke (leder), Sølvi Mathisen og Willy Vestå 

 

Regionalt merkeprosjekt 

Sortland: Trond Løkke, Øksnes: Remi Vangen, Bø: Berit Hansen og Anne Røstberg,  

Hadsel: Sølvi Mathisen Andøy: Geir M Klæboe 

 

Prosjekt «Fyr og flamme» 

Kontaktperson: Willy Vestå 
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Årsberetning 2016 
 

2016 ble et nytt år med medlemsrekord og økning i antall overnattinger på hyttene. 

Dugnadsinnsatsen var på over 10.000 timer, hvilket befester det omfattende frivillige arbeid 

som legges ned i foreningen. Medlemsmassen økte med 4% til 1954 medlemmer og 

hytteovernattingene med 12,4% til 2541. 2352 personer deltok på turlagets arrangementer, 

som er like mye som tidligere år. Dette til tross for at flere populære turer ble avlyst grunnet 

dårlig vær, deriblant den svært populære 10-toppersturen. 

 

Årets største prosjekt og hendelse var overtakelse av Turlagsstua i Sortlandsmarka. Her 

gjenstår riktignok både mye arbeid og kostnader før dette er et fullverdig tilbud som kan 

åpnes til allmenn bruk. På tursiden er innvielsen av Dronningvarden 14. juli med H.M. Sonja 

tilstede sammen med inviterte gjester og 500 fremmøtte årets høydepunkt. 

 

Turlaget fortsetter å tjene penger på kalender og boksalg, og sjøl med over kr 500.000,- i 

utlegg for erverv av Turlagsstua, gjøres året opp med bare kr 87.000,- i minus. 

Laget er gjeldfritt og med en kontantbeholdning på nesten kr 2.500.000 er laget svært godt 

rustet til å gå løs på utviklinga av Turlagsstua, og andre prosjekter i distriktet til 

allmennhetens glede.  

 

 

 
Mange seniorer finner gleden i en felles turopplevelse. Her en gruppe på tur over Hadseløya, 

fra Vatndalen til Ånstad. (Foto: Knut Nyborg). 
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Organisering av styrearbeidet 
Styret har organisert sitt arbeid ved å fordele oppgavene gjennom en egen «styreinstruks» 

som revideres etter hvert årsmøte. Styremedlemmene er her gitt ansvar for alle de ulike 

oppgaver som tilhører vår omfattende virksomhet. Styremøtene er derfor å betegne som 

arbeidsmøter hvor man mer planlegger den daglige drift og fordeler oppgaver, enn å legge 

strategier for framtida. 

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, og alt arbeid gjennomføres på dugnad. I den grad noen 

må avspasere fra ordinær jobb «utover det rimelige» for å skjøtte oppgaver på dagtid, har 

styret vedtatt å kompensere dette.  

Dugnadsoversikten viser at aktiviteten i laget er omfattende, men det er grunn til å peke på at 

spesielt det omfattende turprogram med oppfølging av turledere, produksjon av turprogram og 

markedsføring av turene gjennom hele året er svært krevende. Innsatsen som legges ned av 

turprogramansvarlig Sølvi Mathisen står i en særstilling, og all honnør til henne! 

 

Turaktivitet  
Igjen et år fra fjære til fjell med store og små på tur med Vesterålen Turlag. I 2016 har vi 

registrert over 2300 deltakere på lagets 111 turer. Tilbudet har nådd seniorer, barn, 

fjellsportsinteresserte og andre deltakere (fellesturer) med omtrent lik aktivitet i alle 

vesterålskommunene.   
 

År Senior Fjellsport Barnas Turlag Fellestur Sum 

2016 286 (26) 87 (6) 1005 (34) 975 (45) 2352 (111) 

2015  219 (22)  48 (10)  1253 (37)  545 (36)  2065 (105)  

2014  156 (27)  32 (9)  1168 (35)  771 (48)  2127 (119)  

2013  145 (23)  30 (5)  1350 (30)  1094 (38)  2619 (96)  

2012  94 (12)  21 (3)  1349 (32)  860 (70)  2324 (117)  
Tabellen viser deltakertallet gruppevis og totalt. Tallet i parentes viser antall turer.  

 
Flere større turer måtte avlyses på grunn av dårlig vær, fremfor alt Ti-toppsturen som typisk 

kunne bidratt med opp mot 300 deltakere. Men også andre populære turer som Strøna og 

Reinspelen måtte utgå av årets turprogram. 

 

Seniorturer 

Nesten 300 seniorer har deltatt på årets aktiviteter! Også her arrangeres det turer i alle 

kommunene, men vi ser at det er størst oppslutning om de aktivitetene som arrangeres i nærheten 

av et tettsted. Dette kan skyldes at ikke alle har mulighet til skyss? Også i år har vi hatt et godt 

samarbeid med Lofoten Turlag, der dagsturen til Brettesnes med «Anna Bro» fra Svolvær og 

turen fra Lekang til Svolvær samlet nesten 100 deltakere.  

 

Fellesturer 

Vesterålen Turlag er heldig som har mange dyktige turledere tilgjengelige som også kjenner 

terrenget og landskapet og tar med folk til nye områder. Her kan nevnes Børtind på Andøya, 

Stigkollen på Skogsøya og Trehyrna i Bø. Vi har også i år arrangert mange overnattingsturer til 

både Verøya, Snytindhytta og Toralfsbu. Båt- og fottur til både Trollfjordhytta og Gaukværøya er 

fortsatt like populære.  

 

Barn og ungdom 

Barne- og ungdomsprosjektet «Tresmak» ble avsluttet med en vellykket overnattingstur til 

Snytindhytta på vinteren – i samarbeid med Sortland Friidrettsklubb. 

Prosjektet «Fyr og flamme» avløste «Tresmak», og her ble det avviklet en overnattingstur for 

ungdom til Guvåghytta – i tillegg til en lang rekke dagsturer for barn. 



 6 

Barnas Turlag har arrangert kveldsmatturer, klatring, orientering, fisketurer, fortellerstund, 

lommelyktturer, toppturer og julebord i friluft. I Hadsel, Sortland og Andøy kommune er det 

god oppslutning om Barnas Turlagsaktiviteter. Det er spesielt artig at mange fortsatt kommer 

på aktiviteter som har gått i en årrekke. Her kan nevnes både Inge Johansen sin tur til Børra 

og Torill Johansen og Tove Laila Haraldsvik sin lommelykttur til Mørsje, begge på Andøya. 

Steinar Jakobsen sin fortellerstund i gammen i Hadsel og Gørill Karlsen sin eventyrstund i 

Sinahula i Bø trekker også mange familier ut på tur. 

 

314 deltakere fra ungdomsskoler i samtlige vesterålskommuner ble første onsdagen i juni 

sendt på fjellturen “OPPTUR” med støtte fra VT og DNT. Blant fjellene som ble besøkt var 

Dronningruta på Stø, Vetten, Mikkeltinden, Strandheia, Bøblåheia og Storheia/Ørnheia. 

 

 
Fra snøhuleovernatting ved Snytindhytta. (Foto: Lena Darèn) 

 

Hytter og anlegg 
Fremfor alt har turlaget overtatt det som nå kalles Turlagsstua i Sortlandsmarka, men det vil 

ennå kunne ta inntil et par år før dette er et fullverdig turlagstilbud utover påskekafe og andre 

åpne tilstelninger med vertskap til stede. 

De øvrige hyttene har svært gode besøkstall, og hele tre av våre fire anlegg har besøksrekord i 

2016. Det mest bemerkelsesverdige er at Trollfjordhytta har passert utrolige 300 

overnattinger, og for første gang passerte Snytindhytta 1000 overnattinger i løpet av et år. 

Guvåghytta har fremdeles gode besøkstall uten at det ble rekord. Turlagets hytter kom seg 

ikke unna DAB-omlegginga, og alle hytter med solcellestrøm har nå fått nye radioer med 

DAB+ mottaker. For øvrig er det kjøpt inn flere titalls eksemplarer av Nord-Norsk sangbok til 

alle turlagets hytter. Innkjøpet ble finansiert av prispenger fra Friluftslivets ildsjelpris, som ble 

tildelt Trond Løkke i 2014. 

 

I 2016 gikk hyttedriften i et greit overskudd med ca kr 277 000 i inntekter (kr 278.000 i 2015) 

og rundt kr 200.000 i utgifter (kr 120.000 i 2015). Da er ikke investeringer hensyntatt. Det 

legges ned et betydelig antall timer for å opprettholde vårt kvalitetsmessig gode hyttetilbud.  
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Besøksstatistikk  

 

 
 

År Guvåghytta Snytindhytta Ingemannhytta Trollfjordhytta Totalt 

2005 623 333 69 15 1040 

2006 723 405 100 13 1241 

2007 646 390 42 19 1097 

2008 735 559 89 57 1440 

2009 753 645 102 139 1639 

2010 830 595 103 129 1657 

2011 728 645 115 222 1710 

2012 957 757 130 178 2022 

2013 763 789 120 160 1832 

2014 877 895 131 197 2100 

2015 1093 815 114 239 2261 

2016 1038 1033 151 319 2541 

 

Guvåghytta (19 sengeplasser) opprettholder besøkstall på over 1000, med 1093 i 2015 og 

1038 i 2016. Kåringen til Norges vakreste kysthytte i 2014 medførte god reklame, og har nok 

befestet Guvåghytta som et attraktivt turmål.  

Nytt naust sto ferdig sommeren 2015, og i 2016 er det bygget ny platt og avdelt et lager i 

dette. Skog ved parkering, bålplass, bak begge naust og ved brønn er ryddet, og det har vært 

utført diverse forefallende malingsarbeid på hovedhytte, Teastua, samt fjerning av mose på 

tak hovedhytte og det har vært avholdt ved og vaskedugnader. I 2017 vil noe klopping til 

anlegget bli fornyet, utbedringer av kjøkkeninnredning på naustloft og noe mer utvendig 

malerarbeid. Utvidelse av kapasiteten på det elektriske anlegget må også vurderes. 

Arbeidet med kommunalt erverv av Guvåghyttas naboeiendommer ved hjelp av statlige 

sikringsmidler er overført fra Vesterålen friluftsråd til Bø kommune for videre handtering.  

 

Ingemannhytta (4 sengeplasser) hadde 151 overnattinger i 2016, som er en pen rekord fra 

130 overnattinger i 2012 for denne beskjedne, men flotte hytta. Ingemannhytta har mange 

trofaste brukere som legger helgeturer dit, gjerne i den mørkeste årstiden. Det ble montert nytt 

solcelleanlegg på hytta høsten 2016. Led-belysning over senger og benker reduserer 

brannfaren og høyner standarden, og hytta har nå til og med fått DAB-radio. 
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Guvåghytta, et eldorado for aktivitet på sjøen. Foto: Steinar Kjeldsen 

 

Snytindhytta (22 sengeplasser) passerte for første gang 1000 overnattinger og endte på 1033 

overnattinger. Dette er 15% oppgang fra den forrige rekorden på 895 overnattinger i 2014 

Sol- og vindstrømanlegg har fungert tilfredsstillende siste halvannet år uten feil eller stopp. 

Nordvegg på storhytta ble delvis renovert pga. fuktskade ved at windbreak, utlekting og 

kledning ble fornyet og nye skodder spikret. I tillegg gjorde stor bruk av hytta på vinteren 

med tungt skiutstyr som står til avrenning i gangen, at gulvet her måtte fornyes med rent 

vinylbelegg beregnet for industrianlegg.  

Det var også påskevakt på Snytindhytta med daglige observasjoner til met.no og yr.no, samt 

utlegging av oppdatert besøks- og føreinformasjon til Facebook og lokale medier 

 

Trollfjordhytta (8 sengeplasser) hadde hele 33% vekst i besøkstallet fra 239 overnattinger i 

2015 til 319 i 2016, hvilket er en nærmest bemerkelsesverdig rekord. Det er en betydelig 

økning av vinterbesøkende på hytta, først og fremst turister fra Europa. Det er grunn til å tro 

at en god del besøkende ikke registrerer seg, samtidig ser vi at betaling fra Trollfjordhytta er 

kr 57.000,- hvilket er ca kr 180,- pr registrert overnatting, og mye mer enn på våre øvrige 

hytter. Enkle og entydige oppslag som forklarer turistene reglene for bruk av hytta kan ha 

hjulpet til dette. Turlaget må like fullt følge tett med om kommersiell bruk av hytta fortrenger 

andre besøk. 

 

Det ble satt inn ny ytterdør i uthuset for å bedre adkomsten vinterstid til do, vedlager og 

badstue. Tidligere har man på ettervinteren erfart at uthusdøra på baksiden kan fyke ned, 

hvorpå besøkende har lagt i fra seg «software» og «hardware» på alle andre steder enn der 

man burde, nemlig i do. 

 

Det store og økende besøkstallet gjør at det er viktig å følge med i den videre utvikling, for å 

vurdere eventuelle tiltak som utvidelse eller nybygg for å ivareta både besøk og sikkerhet. 
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Turlagsstua i Sortlandsmarka som turlaget ervervet i 2016. Foto: Inger Merete Elven 

 

Turlagsstua  

I august 2016 overtok turlaget det som nå er blitt kalt Turlagsstua i Sortlandsmarka. Gjennom 

et par år har vi jobbet for å få overdratt den tidligere Røde Kors-hytta i Sortlandsmarka, men 

det tok sin tid å få eiendomsforholdene bragt i orden slik at hytta kunne overtas formelt. 

Den 90 kvm store hytta er forventet å bli en fremtidig storstue for turlaget, men anlegget er 

per dags dato ikke ferdig rigget for turlagsdrift. Blant annet er det ønskelig med et nytt 

uthus/lager/flerbruksbygg til erstatning for dagens uthus. I tillegg er stua uhensiktsmessig 

voluminøs og tung å fyre, og her kan det være aktuelt å bygge hems for å gjøre taket lavere. 

Det planlegges å renovere den gamle dammen ved hytta og således løfte vannspeilet rundt 2 

meter. Tillatelse er innhentet fra NVE.  

Påskevakta på Turlagsstua ble gjennomført med flere hundre besøkende. 

 

Turlaget har regelmessig sett og vurdert andre hytter og områder, og en del av dette er omtalt i 

vår egen løype- og hytteplan som ble revidert i 2015. Det er ingen andre nært forestående 

prosjekter på gang. Dog, i 2016 kjøpte Vesterålen Turlag aksjer for kr 40.000,- i Øksnes 

Maritime Leirsted AS, og er største eier etter Øksnes kommune. 

 

 

Lavvoer og gapahuker 

Turlaget eier to gapahuker og en lavvo. På Lomtjønnåsen i Sortland er det både lavvo og 

gapahuk, og her arbeider Vesterålen friluftsråd med et større tilretteleggingsprosjekt, en såkalt 

frilufts-port som den første av sitt slag i Vesterålen, og som vil kreve involvering av turlaget.  

Ved Skipssanden i Øksnes, et par kilometer langs fjæra fra Stø mot Nyksund og ut mot 

storhavet, har turlaget en gapahuk som ble bygget i 2012. Denne er blitt et viktig sjølstendig 

turmål, samtidig som mange av de som følger dronningløypa mellom Stø og Nyksund stikker 

innom og tar en rast her. 
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Løyper og stier  
Møysalløypa fra Snytindhytta via Vestpollen i Øksfjorden til nedre Møysalvatn ble remerket 

sommeren 2015. Remerkinga mot Ingelsfjordeidet og Memuruskaret planlegges utført i 2017. 

 

Vesterålen Turlag samarbeider med Vesterålen friluftsråd om løypeprosjektet finansiert av 

Gjensidigestiftelsen, hvor en rekke tettstedsnære dagsturløyper ble skiltet i 2015 og 2016. 

Blant annet ble løypenettet som utgjør 5- og 10-toppersturen på Søndre Langøya merket med 

røde T-er og varder samt merket med navneskilt og retningsskilt. Løypa ble ferdig vardet i 

2016, og det er lagt klopper på et myrparti på tur fra Markmarka mot Skavnakktinden. 

Dette arbeidet har gitt alle turinteresserte ei 18 km lang turløype i et variert og flott turterreng. 

I tillegg er 10-toppersturkomiteen spart for mange timers arbeid med løypemerking for hvert 

arrangement.  

Vesterålen Turlag deltar i til dels betydelig omfang i løypeprosjektet, og innsatsen vil vedvare 

i 2017. 

Sommeren 2016 ble siste rest av 900 meter med klopper langs Storvatnet og innover mot 

Snytindhytta ferdig utlagt. Et omfattende prosjekt som ga over kr 50.000 i støtte fra 

spillemidlene. Det er innkjøpt nye værbestandige metallskilt, og tilnærmet alle treskilt på 

turlagets løyper og på hyttene vil bli byttet i løpet av 2017.  

 

I mars 2011 fikk turlaget vedtatt egen Hytte- og løypeplan for perioden 2011-2015, som en av 

de første i DNT-Norge.  Denne angir mulige fremtidige satsinger, begrensninger og 

prioriteringer i turlagets eget løype- og hyttearbeid. Planen ble revidert i 2015, og gjelder nå 

for 2015-2020. 

 

 
 

Det gode hytteliv, og nå er det klart for badstuebad! Foto: Trond Løkke
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Utgivelser  

Den nye boka «På tur i Vesterålen og Lødingen» kom i handelen i slutten av oktober 2015. 

Fram til årsskiftet 2015/2016 ble det solgt cirka 1800 bøker, mens salget i hele 2016 var cirka 

650 stk. Til sammen er det dermed solgt 2.450 eksemplarer av den nye turboka, og 

overskuddet er nådd opp i rundt 150.000 kroner. 

Vi solgte i 2016 bare 23 stk av den forrige «På tur i Vesterålen» (2011-utgaven), med det 

nette overskudd 4.600 kroner. Denne boka har dermed siden utgivelsen solgt i 8.520 

eksemplarer, og samlet overskudd utgjør cirka 825.000 kroner. 

Vesterålskalenderen 2016, vårt 24. kalenderprosjekt, ga et overskudd på cirka 140.000 kroner, 

etter et salg på cirka 3.350 stk. Salget av 2017-kalenderen tegner enda bedre. 2017-kalenderen 

er faktisk vår 25. kalender-utgivelse, og jubiléet ble markert med ei lita mimrestund på 

Stokmarknes i november.  

Medlemsbladet vårt, På ræk, kom med tre utgivelser i 2016. Bladet er både fyldig og 

lesverdig, og gir medlemmene en fin oversikt over turlagets mangfoldige aktivitet – og ikke 

minst over turmuligheter i det nære distrikt. 

 

 

 
 

Fra åpninga av Dronningvarden på Stortinden i Raftsundet. Foto: Dag Scherffenberg 
 

Fjellsportgruppa 
Fjellsportgruppa ble opprettet høsten 2011, og ledes av et utvalg på 4 personer. I 2016 har 

fjellsportgruppa hatt et rikholdig aktivitetsprogram med kurs og turer vinter og sommer. Av 

høydepunkter kan nevnes tinderangling på Sørtindryggen, snøskredkurs i Hadsel samt topptur 

på Higravtinden i  Lofoten. Fjellsportgruppa har etter hvert fått et voksende utstyrslager som 

lånes ut til turdeltakere og medlemmer.  
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Møter, representasjon og øvrige tilstelninger 
Årsmøte og årsfest ble avviklet på Rødskolen på Sortland 12. februar 2016. For første gang 

ble årsmøtet kombinert med en påfølgende årsfest med rundt 43 deltakere. Årsmøtet hadde 

rundt 50 fremmøtte. Som underholdningsbidrag viste Lars Prytz egne bilder fra distriktet. 

 

Ragna Renna, Heidi Ellingsen og Trond Løkke deltok på DNTs landsmøte i Lom i juni 2015.  

 

I det nasjonale hyttedriftsutvalget til DNT er Nord-Norge representert ved Trond Løkke.  Han 

sitter også i et rådgivende utvalg for DNT’s behandling av spillemiddelsøknader.   

 

Ragna Renna og Trond Løkke representerte Vesterålen Turlag på det nordnorske regionmøtet 

i Alta i september 2015. Under møtet ble det tur til og befaring av observatoriet på Haldde. 

 

Vesterålen Turlag ved Trond Løkke er representert i Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg som 

eneste frivillige organisasjon.  De øvrige medlemmene er representanter fra de seks 

eierkommunene.  

 

Vesterålen Turlag er representert i alle kommunale arbeidsgrupper som har utført og 

planlegger lokale løypetiltak gjennom Løypeprosjektet til Vesterålen 

friluftsråd/Gjensidigestiftelsen. 

 

Bygging og tilretteleggelse for innvielsen av Dronningvarden på Stortinden i Raftsundet 14. 

juli, med H.M. Dronningen tilstede sammen med leder i DNT Berit Kjøll, politimester, 

fylkesmann, flere ordførere og rundt 500 øvrige fremmøtte. I samarbeid med Lofoten Turlag. 

 

Vertskap for H.M. Dronning Sonjas ferie i distriktet fra 12.-21. august. Dels var base for 

oppholdet sør i Raftsundet og dels hadde følget base i Øksnes Vestbygd. 

 

Utdeling av turlagets hederspris til Bjørn Eide og feiring av Willy Vestås 60-årsdag, 

arrangement i Kleiva båthavn 22. oktober. 

 

Foredrag med Børge Ousland 25. oktober i Kulturfabrikken på Sortland med 200 fremmøtte. 

 

Styreseminaret over en kveld og en hel dag i november på Rygge i Bø fungerte utmerket som 

sosial arena og faglig møte. Her er det rom for å evaluere eget arbeid, og planlegge videre 

organisering av arbeid. Samt ikke minst prioritere hvordan vi skal bruke vår tid og våre 

ressurser. 

 

 

 

 

 



 13 

Naturvern og uttalelser 
 

Saker relatert til naturvern og arealplaner hvor uttalelse er gitt: 

 

-Oppfordret medlemmene til å delta i registreringsprosjekt av uønsket spredning av lutz- og 

sitkagran 

-Uttalelse til nytt vannskuterregelverk (Nei til «frislipp» av vannskutere) 

 

 
 

Klatrekvelden i nydelig augustvær på Taen trakk til seg 40-50 barn. Alle som ønsket det fikk 

prøve klatrekunsten. Foto: Sølvi Mathisen 
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Dugnad 
Den store aktiviteten vedvarer, og det noteres igjen vel 10 000 timer dugnadsinnsats. En liten 

nedgang fra året før, hvor produksjon av den nye turboka bidro med 1200 dugnadstimer. 

 

Arbeidets art Timer 

Adm. av turer, utarbeidelse av turprogram, pressemeldinger mm  900 

Turledelse, forberedelse og gjennomføring 2100 

Tilstelninger, medlemsmøter 150 

Skredkurs, turlederkurs, turledersamlinger 100 

Prosjektene «Tresmak» og «Fyr og flamme»    400 

Ti-toppersturen 300 

Gapahuk Stø og Sortland 50 

Kasserer og regnskap, hyttepurringer 500 

Produksjon og salg av Vesterålskalenderen 500 

Dronningvarden 200 

Salg av turbøkene 200 

Produksjon av ”På ræk” 3 nummer à 150 timer 450 

Styrearbeid, forberedelse og gjennomføring av styremøter og årsmøte 1100 

Eksterne møter, landsmøte, styreledermøte, regionmøte mv. 400 

Tilsyn hytter, påskevakt mv. 700 

Dugnad hytter  450 

Vertskap Turlagsstua  150 

Turlagsstua overtakelse, dugnad 200 

HMS arbeid 50 

Fjellsportgruppa  100 

Løypemerking og vedlikehold 200 

Medlemstjeneste, web-sider, facebook 700 

Uttalelser, høringer, deltakelse i kommunale utredninger 50 

Telltur, regionalt løype og merkeprosjekt 200 

Historikk, dokumentasjon 50 

Sum 10200 

 

 

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
I 2010 ble det satt i drift et eget dokumentasjons- og rutinesystem for drift av hytter. Her er 

instrukser og kontrollskjemaer, logg for utført arbeid og annen relevant informasjon 

hyttetilsynene trenger i deres arbeid. Samtidig er all sikkerhetsinformasjon, hytteregler og 

annen nyttig informasjon for hyttas besøkende samlet i en egen hytteinformasjonsperm. DNT 

tegnet i 2015 en kollektiv ansvarsforsikring samt en kollektiv dugnads- og ulykkesforsikring. 

Dekning er kr 500.000,- ved invaliditet og kr 200.000,- ved død. Dermed kunne VT si opp 

sine egne tilsvarende forsikringer som kostet nærmere kr 10.000/år – og som hadde dårligere 

dekning.  

Det ble høsten 2016 innkjøpt Iridium satellitt-telefon til turer og dugnader i områder uten 

mobildekning. s 

Innad i styret er også ansvar for de ulike deler av vår virksomhet gitt ulike personer gjennom 

en egen styreinstruks som revideres etter hvert årsmøte.  

 

Turlederutdanning 

Det har ikke vært gjennomført turlederkurs i 2016, men det har både vært turledersamlinger i 

Andøy (nov 2016) samt Sortland og Øksnes (jan 2017) 
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Skredkurs 

Fjellsportgruppa arrangerte vinteren 2016 skredkurs med 25 deltakere over en hel dag, med 

både teoretisk del inne og praktisk del ute.  

 

 

Media, informasjon og medlemstjeneste 
Det ble produsert over 100 pressemeldinger om tilbud, aktiviteter og hendelser til radio, 

aviser, nettaviser, vår Facebook-side og vår hjemmeside.  I tillegg har alle aktiviteter vært 

annonsert gjennom de nevnte kanaler, og turlaget bruker et vesentlig beløp på slik 

annonsering. 

Medlemsveksten var i første halvår – og for første gang - langt under landsgjennomsnittet, og 

i mai kjørte vi en egen kampanje mot 160 «frafalne» medlemmer. Denne må ha gitt resultat, 

da vi likevel endte opp med 4% vekst fra 1878 til 1954 medlemmer. 

I november ble den årlige og målrettede vervekampanje mot deltakere på fellesturer og 

overnattingsgjester som ikke er medlemmer gjennomført. Så langt ser verveaksjonen ut til å 

være vellykket, og turlaget har som mål å passere 2000 medlemmer i 2017. 

Vesterålen Turlag har fremdeles en avtale med Vesterålen reiseliv om felles turinformasjon.   

Vesterålen Turlag er tilstede i Vesterålen reiselivs lokaler med turbøker, nøkkelutlån til 

Guvåghytta og annet turlagsmateriell.   

I tillegg til at Vesterålen Turlag har en avtale med Sport 1 på Sortland, hvor hovedelementet 

er at turlagets medlemmer får 15% rabatt på alle fullprisvarer, er det lignende avtale med 

Corner Sport på Stokmarknes (15%) og Andenes Sport (10%). 

 

 
 

Snytindhytta i vinterskrud i 2016. Foto: Trond Løkke 
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Turlaget på nett 

Nettutvalget har ansvaret for turlagets ulike nettplattformer, som hjemmeside med Google 

besøkskalender for hyttene, nettbasert bildearkiv, Facebook og UT.no. Ann-Britt Bastesen er 

leder av nettutvalget. Nettutvalget har løpende møter i løpet av året. Alle disse plattformene er 

blitt svært viktige informasjonskanaler for Vesterålen Turlags medlemmer. 

I januar 2016 publiserte Vesterålen Turlag ny hjemmeside, som løpende vedlikeholdes og 

utvikles av ansvarlig Stig Are Pettersen med hjelp av Tor Arne Vik og Kristin Green 

Nicolaysen. Plattformen er felles for alle turlag som er medlemmer i DNT, og har et mangfold 

av muligheter for bruk. Det enkelte turlag setter opp sin hjemmeside ut fra egne behov.  

På hjemmesiden www.dnt.no/vesteralen  legges turprogram, nyheter og annen informasjon 

om våre tilbud. Google besøkskalender som ble opprettet for fem år siden for å unngå 

kollisjoner mellom større grupper på hyttene, er et velfungerende gratisverktøy. Vesterålen 

Turlag var første DNT-forening som tok dette i bruk. Flere andre foreninger har latt seg 

inspirere, og tatt Google-kalenderen i bruk for hyttebesøk. 

Facebooksiden har pr. januar 2017 over 3800 følgere, og har for det meste daglig aktivitet på 

siden - i perioder flere oppdateringer daglig.  

 

Alle turene til Vesterålen Turlag blir markedsført på facebooksiden i tillegg til hjemmesiden. 

Foruten dette legges det ut informasjon om Vesterålen Turlags aktivitet, lenking til 

informasjon på hjemmesiden, nyheter fra lokal presse og informasjon fra DNT/UT.no som 

medlemmene kan ha nytte av. I tillegg inviteres følgerne av facebooksiden til å poste bilder 

fra turer. Dette er blitt en stadig viktigere kanal for innsamling av bilder til bruk på facebook, 

hjemmesiden, avis og arkiv. 

 

I løpet av 2016 har Vesterålen Turlag gått over til Fotoweb som er DNTs nye bildebase. Pr. 

15. januar 2017 ligger det 325 bilder i basen. Arbeidet administreres av Kristin G. Nicolaysen. 

 

Økonomi 

I 2015 ble det inngått avtale med inkassoselskap for å gjøre inndriving av utestående 

hyttebetalinger enklere. I 2016 ble det purret for kr 22.000,- og innbetalt kr 20.000,-. Det 

gjenstår ennå purring for sommer og høstsesong som forventes å inndrive like stort beløp. I 

2016 er ikke fordringer sendt til inkasso. I 2015 ble det sendt kr 10.860,- til inkasso, hvorav kr 

6.210,- ble innbetalt.  

 

Sjøl om investering i Turlagsstua på over kr 550.000,- og aksjekjøp for kr 40.000,- i Øksnes 

Maritime Leirskole AS er utgiftsført i sin helhet i 2016, gir årets drift bare et totalt 

underskudd på kr 87.000,-. Laget har betydelige inntekter fra salg av bøker og kalendere, og 

sjøl hyttedriften går i pluss om vi ikke hensyntar investeringer. 

 

Vesterålen Turlag er med nesten kr 2.500.000 på bok, og ingen gjeld, godt rustet til å gå i 

gang med å utvikle Turlagsstua, og andre prosjekt for den del. 

 

 

Hederstegn 
Følgende personer er tildelt hederstegn i Vesterålen Turlag: 

Æresmedlemmer: Willy Vestå (2013), Trond Løkke (2013) 

Hedersmedlemmer (Møysalprisen): Sølvi Mathisen (2013), Inge Johansen (2013), Gudrun 

Rasmussen (2013), Tove Margrethe Vestå (2013), Bjørn Eide (2016) 

Peis på-prisen: Kristin Green Nicolaysen (2015), Tom R Jakobsen (2016), Remi Vangen 

(2016) 

http://www.dnt.no/vesteralen
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Sak 3 
VESTERÅLEN TURLAG  -  REGNSKAP  2016 

 
RESULTATREGNSKAP  

   

 DriftsInntekter  

   

3000 Medlemskontingent 412 389,00 

3001 Salg Kalenderen 2016 52 610,00 

3002 Salg Kalenderen 2017 139 073,00 

3005 Turboka 2011 utgaven 4 600,00 

3009 Jubileumsboka 300,00 

3010 På tur i Vesterålen og Lødingen (2015) 120 450,00 

3011 På tur i V og L avgiftsfritt 41 136,00 

3400 Sponsormidler / Thon 20 000,00 

3401 Tippemidler/spillemidler 182 000,00 

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 17 822,65 

3404 Frifond  44 955,00 

3406 Tilskudd NOBUR 0,00 

3407 Fordeling midler DNT 12 927,00 

3409 Kom deg ut dagen (KDU) 17 000,00 

3410 Nordland Fylkeskommune 25 000,00 

3411 Inntekt 10-toppstur 0,00 

3412 Turlagsstua, opphold og servering 11 075,00 

3501 Inntekt foredrag Mot alle odds 23 210,00 

3600 Leieinntekter 150,00 

3601 Guvåghytta bet. for opphold 94 714,46 

3602 Snytindhytta bet. for opphold 107 854,54 

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold 57 020,05 

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 16 863,64 

3700 Tilskudd til Kalenderen(annonsering) 18 000,00 

3701 Inntekt turer  24 050,00 

3702 Momskompensasjon 71 587,00 

3703 Diverse inntekter 3 250,00 

3704 Bergans/Devold 64 794,00 

 Sum Driftsinntekter 1 582 831,34 

   

 DriftsKostnader  

   

5000 Lønn/honorarer  0,00 

5901 Gaver og blomster -14 544,00 

6300 Aksjer Øksnes Leirsted -40 000,00 

6401 Investering Guvåghytta 0,00 

6402 Drift Guvåghytta -75 087,98 

6403 Drift Snytindhytta -78 911,98 

6404 Drift Ingemannhytta -4 909,20 

6405 Løypemerking / Varder -25 011,00 

6406 Investeringer, Ingemannhytta -14 901,91 

6408 Drift Trollfjordhytta -20 294,29 

6409 Hyttedrift generellt -46 435,36 

6412 Bergans/Devold -69 794,00 

6414 Turlagsstua (kjøp/investering ) -566 287,84 

6415 Drift Turlagsstua -17 766,82 

6501 Datamaskiner/inventar og utstyr til tillitsvalgte -40 816,00 

6502 Maskiner og utstyr ( program ) drift -4 573,00 

6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr -6 546,40 

6801 Kalenderen Trykking -75 716,25 

6802 Annonsering kalender -7 687,50 

6803 Kalenderen Div. utgifter -3 697,00 

6804 Styregodtgjørelser -36 000,00 

6805 Trykksaker/bøker -3 487,50 

6806 Annonsering turbok -12 300,00 
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6808 På Ræk -106 905,93 

6812 Fjellsportgruppa/klatringa -12 672,95 

6900 Telefon, mobiltlf, Internett -38 661,07 

6901 Porto og kopiering -20 686,90 

7100 Representasjon (Dronningbesøk) -13 910,60 

7300 Reklame , annonser, internet -1 465,00 

7302 Annonsering turer -51 368,26 

7303 Annonsering fjellsport -1 375,00 

7304 Annonsering møter/medlemsfest/arr -4 938,50 

7305 Annonsering barne/ungdomsturer -39 457,75 

7307 Annonsering Kom dæ ut dagen -4 125,00 

7400 Utgifter turer -40 920,50 

7402 Barne/ungdomsturer div.utgift -2 675,00 

7403 Ungdomsturer / Ungdomsprosjekt -5 680,00 

7404 Turledersamling / Kurs -2 280,00 

7408 Prosjekt "Tresmak" -10 453,19 

7410 Prosjekt "Fyr og Flamme" -4 656,50 

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke -19 641,00 

7503 Barnas Turlag -6 350,26 

7600 Støtte diverse lag -300,00 

7701 Styremøter og årsmøte -13 522,69 

7702 10-topps tur -18 521,00 

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer -9 360,00 

7705 Landsmøte -27 738,12 

7706 Andre møter/Reiser -3 146,00 

7707 Arrangement og årsfest/markeringer -22 267,93 

7710 Foredrag Børge Ousland AS -27 400,00 

7770 Gebyr -431,00 

7790 Diverse driftsutgifter -3 171,00 

 Sum Driftskostnader -1 678 849,18 

   

 DRIFTSRESULTAT -96 017,84 

   

8040 Renteinntekter 10 011,19 

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 036,00 

 Sum Finansposter 8 975,19 

   

 Årsresultat -87 042,65 

 

 
Storvatnet i Tverrelvdalen! Foto: Willy Vestå 
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Sak 4    

Styrets forslag til handlingsprogram i 2017 

Behandles av årsmøtet 10. februar 2017 

1. Videreføre satsingen på fellesturer, Barnas Turlag, Opptur, seniorturer og 

fjellsportgruppa. Bidra til gjennomføring av DNT’s satsing «Kunnskapsåret 2017». 

 

2.   Fortsette det aktive samarbeidet med DNT og DNT-tilknyttede medlemsforeninger.  

Vi vil videreføre samarbeidet i Vesterålen friluftsråd, og vil også fortsatt arbeide med 

å være en betydelig samfunnsaktør på vegne av friluftslivets interesser. 

 

3.  Fortsette vårt aktive vervearbeid gjennom medlemsblad, internett og ved å ta kontakt 

med turdeltakere og hyttegjester i etterhand samt frafalne medlemmer. Det er et mål å 

passere 2000 medlemmer i 2017. 

 

4.  Utnytte ny teknologi og medlemsregister til medlemsundersøkelse for å hente inn 

ressurspersoner, turforslag og andre bidrag til lagets drift. 

 

5.  Vesterålskalenderen utgis for år 2018 samt medlemsbladet ”På ræk” med tre nummer i 

året. Fortsette vårt aktive informasjonsarbeid på hjemmeside og facebook. Fortsette 

arbeidet med nettbasert bildearkiv og turinformasjonen på UT.no 

 

6.  Turlaget skal framstå som en attraktiv organisasjon for tillitsvalgte, turledere og andre 

bidragsytere. Det må arbeides for å få inn flere bidragsytere til den daglige drift og 

spesielt turproduksjon. Gjennomføre medlemsmøter og foredrag som møtepunkt for 

tur(lags)interesserte. 

 

7.  Deltakelse i regionalt skiltprosjekt i Vesterålen friluftsråd. Det arbeides videre med 

informasjonstavle ved gapahuk på Enge. Erstatte alle gamle visningsskilt i tre med nye 

bestandige skilt i aluminium på egne hytter og i eget løypenett. Remerke trase fra 

Ingelsfjordeidet til Midtre Møysalvatn/Memuruskaret. 

 

8.  Fortsette HMS-arbeidet for hyttedrift og turarrangement.  Fjellsportgruppa arrangerer 

skredkurs for medlemmer vinteren 2017. Nå flere turledere med kurstilbud, og tilby 

kurs for eksempelvis alpine aktiviteter. 

 

9.  Videreføre satsingen på et kvalitetsmessig godt hyttetilbud. Utrede muligheter for nye 

anlegg i hele distriktet, samt mulighet for eget lokale. 

 

10. Etablere Turlagsstua som et turlagstilbud. Utrede og starte ombygging av eksisterende 

anlegg i 2017 og planlegge oppstart uthus i 2018. 

 

11. Vurdere og utvide/endre energiløsning på Guvåghytta 

 

12. Utrede kapasitetsøkning/utbygging på Trollfjordhytta. 

 

13. Planlegge markering av DNT’s 150-årsjubileum og Vesterålen Turlags 30-årsjubileum 

i 2018. 
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Sak 5 

VESTERÅLEN TURLAG  -  BUDSJETT  2017 
  Driftsinntekter Bud 2015 Regn 2015 Bud 2016 Regn 2016 Bud 2017 

3000 Medlemskontingent 350 000 335 976 350 000 412 389 400 000 

3002 Kalendersalg 225 000 225 760 225 000 191 683 240 000 

3001 Boka "På Hyttetur" salg 0 150 0 0 0 

3005 «På tur i Vesterålen» 2011 mva salg 50 000 71948 0 4 600 0 

3010 «På tur i Vesterålen» 2015 mva salg 500 000 233500 150 000 120 450 100 000 

3011 «På tur i Vesterålen» 2015 u/mva 200 000 221340 50 000 41 136 10 000 

3009 Jubileumsbok 0 150 0 300 0 

 
Mva til gode skatteetat 150 000 0 0 0 0 

3402 Grasrotandel 8 500 10 831 11 000 17 822 18 000 

3404 Frifond  40 000 57 600 50 000 44 955 50 000 

3406 Tilskudd NOBUR  20 000 17 070 17 000 0 20 000 

3407 Fordeling midler DNT  40 000 74998 50 000 12 927 10 000 

  Sponsormidler/Thon 10 000 0  0  20 000 0 

3409 Opptur, KDU, Ti-topp, senior  50 000 62 975 60 000 17 000 40 000 

3410 Nordland fylkeskommune 20 000 20 000 20 000 25 000 20 000 

3412 Turlagsstua, opphold og servering 0 13 443 15 000 11 075 30 000 

3501 Inntekt foredrag 0 0 0 23 210 0 

3601 Guvåghytta inntekt 80 000 104 364 100 000 94 714 100 000 

3602 Snytindhytta inntekt 100 000 115 347 110 000 107 855 110 000 

3603 Trollfjordhytta inntekt 23 000 43 054 35 000 57 020 57 000 

3604 Ingemannhytta inntekt 12 000 15 347 15 000 16 864 17 000 

       

 3408 Løypemerking spillemidler 10 000 0  60 000 52 000 0 

3700 Kalenderen annonsering 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

3701 Inntekt turer ( Trollfjord) 22 000 9 700 30 000 24 050 25 000 

3702 Momskompensasjon 60 000 55 215 55 000 71 587 70 000 

3703 
Diverse innt., refusjoner (3600, 

3705, 3900) 
30 000 29 505 30 000 3 400 10 000 

3704 Bergans/Devold 30 000 70 128 70 000 64 794 50 000 

  Spillemidler Naust Guvåg 0 0 118 000 130 000 0  

  Sum Driftsinntekter 1 898 500 1806402 1 639 000 1 582 831 1 395 000 

            

  Driftskostnader         

5000 Lønn/honorarer  -20 000 -14 400 -15 000 0 0 

5901 Gaver og blomster (5902) -25 000 -19 201 -20 000 -14 544 -20 000 

6400 Investering Trollfjordhytta -4 000 0  -4 000 0 -4 000 

6401 Investeringer Guvåghytta -175 000 -166 393 -55 000 0 -20 000 

6402 Driftsutgifter Guvåghytta -60 000 -53 745 -55 000 -78 088 -60 000 

6403 Driftsutgifter Snytindhytta -30 000 -46 332 -40 000 -78 912 -50 000 
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6404 Driftsutgifter Ingemannhytta -10 000 -3 798 -5 000 -4 909 -5 000 

6405 Løypemerking -20 000 -30 900 -10 000 -25 011 -25 000 

6406 Investeringer Ingemannhytta -25 000 -799 -25 000 -14 901 -5 000 

6407 Investeringer Snytindhytta 0 0 -10 000 0 -10 000 

6408 Drift Trollfjordhytta  -20 000 -5 920 -5 000 -20 294 -15 000 

6409 Hyttedrift generelt -15 000 -8 372 -10 000 -46 435 -20 000 

6412 Bergans Devold -30 000 -72 397 -70 000 -69 794 -50 000 

6414 Turlagsstua, investering   -600 000 -566 288 -200 000 

6415 Turlagsstua. drift  -9 723 -15 000 -17 767 -30 000 

6501 Datamaskin / utstyr div.  -30 000 -30 266 -30 000 -40 816 -40 000 

6502 Drift (lisenser), rekvisita 6800    -11 119 -12 000 

6801 Kalenderen Trykking -60 000 -73 872 -75 000 -75 716 -77 000 

6803 Kalenderen div. utgifter (6802) -9 000 -11 375 -12 000 -11 384 -12 000 

6804 Styregodtgjørelse -24 000 -11 000 -24 000 -36 000 -36 000 

6805 Trykksaker / bøker -10 000 0 -5 000 -3 488 -5 000 

6806 Annonsering turbøker (6811) -15 000 -10 850 -10 000 -12 300 -8 000 

6808 På ræk -100 000 -99 973 -105 000 -106 906 -110 000 

6807 Ungdomsprosjekt Vertikal Ungdom -10 000 -1 500 -5 000 0 0 

6809 Diverse utgifter -10 000 -5 466 -10 000 0 -10 000 

6810 Turbokprosjekt -750 000 -446 856 0 0 0 

6812 Fjellsportgruppa/klatring -10 000 -16 512 -15 000 -12 673 -15 000 

6900 Telefon, mobiltlf., internet -22 000 -15 184 -20 000 -38 661 -25 000 

6901 Porto og kopiering -25 000 -26 588 -27 000 -20 687 -25 000 

7100 Representasjon -5 000 0 -5 000 -13 910 -10 000 

7300/7308 Reklame, annonser, internet -25 000 -13 788 -20 000 -1 465 -15000 

7302 Annonsering turer (7303) -55 000 -58 408 -60 000 -52 743 -55 000 

7304 Annonsering møter -2 000 -2826 -3 000 -4 939 -5 000 

7305 Annonsering barne/ungd.turer 7307 -40 000 -32 677 -35 000 -39 458 -40 000 

7400 Utgifter turer (7402) -25 000 -8 233 -30 000 -40 921 -40 000 

7404 Turledersamling / kurs -10 000 -5 892 -10 000 -2 280 -25 000 

7405 Prosjekt Opptur -19 000 -17 200 -19 000 0 -20 000 

7407 Lavvo Sortland -3 000 0 -3 000 0 -3 000 

7408 
Prosjekter Fyr og flamme, Lær i 

naturen mv (7403) 
-20 000 -14 958 -20 000 -20 790 -20 000 

7409 Gapahuk Øksnes -2 000 -1078 -2 000 0 -2 000 

7501 Forsikring  -27 000 -21 930 -25 000 -19 641 -20 000 

7402/7503 Barnas Turlag, ungdom div  -10 000 -4 395 -10 000 -9 025 -10 000 

7701 Styremøter og årsmøte -25 000 -22 680 -25 000 -13 523 -15 000 

7702 Ti-toppstur (annonser) -35 000 -29 190 -30 000 -22 646 -30 000 

7703 Deltakelse regionmøter, jubileer -10 000 -10 370 -15 000 -9 360 -15 000 

7705 Landsmøte -20 000 -12 726 -25 000 -27 738 -27 000 

7709 Landsmøteturer, arrangerte   -17 726 0 0 0 

7704/7706 Andre møter/Reiser  -20 000 -14 136 -20 000 -3 146 -10 000 
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7707 Arrangement og årsfest/markeringer -25 000 -22 175 -25 000 -22 268 -35 000 

7710 Foredrag Børge Ousland   -9 723 -15 000 -27 400 0 

  Diverse, aksjer ØML (7600) -5 000 0   -40 300 0 

  Sum Driftskostnader                                      -1 892 000 -1 491 000 -1 659 000 -1 678 849 -1 286 000 

            

  Driftsresultat 6 500 314 578 -20 000 -96 018 109 000 

            

  Finansposter:         

8040 Renteinntekter 40 000 30 292 30 000 10 011 15 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   -1 000 -2 143 -2 000 -1 036 -2 000 

  Sum Finansposter 39 000 28 148 28 000 8 975 13 000 

  Årsresultat                                                    45 500 342 726 8 000 -87 043 122 000 

 

 

Sak 6   

Fullmakt 
 

Styrets forslag til fullmakt: 

 

Årsmøtet i Vesterålen Turlag gir styret ved styreleder Trond Løkke fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler tilknyttet nye hytte/eiendomsprosjekt, så som erverv og tinglysing av 

eiendom og bygninger, andre tilhørende avtaler, og opptak av nødvendige byggelån. 

 

 
 

Fra Trehyrna med utsikt mot Åsanfjorden i Bø. Foto: Willy Vestå
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Sak 7 

Valg – innstillinger til årsmøtet 10. februar 2017 
 

Revisor og alle styreverv har en periode på to år.  

 

Valgkomiteen har gjort følgende innstillinger (i fet skrift de som er på valg): 

 

Leder Trond Løkke, Sortland  

Nestleder Berit Hansen, Bø (ny)  

Sekretær Camilla Lauksund, Hadsel 

Kasserer Heidi Ellingsen, Øksnes (gjenvalg)  

Styremedlem Stine Bakkan, Øksnes (ny)  

Styremedlem Willy Vestå, Sortland (for 1 år) 

Styremedlem Tor Arne Vik, Andøy 

Styremedlem Christian Bakken, Hadsel (ny)  

Revisor Jul Are Pettersen, Øksnes (ny) 

 

 

Myre/Sortland/Andenes, 30. januar 2017 

 

 

Gudrun Rasmussen Lena Beate Darén Geir Mellem Klæboe 

                                                                                                                        Leder valgkomite 

 

 

 

Vesterålen Turlags styre innstiller følgende valgkomite: 
(Det velges nytt 2. medlem hvert år, hvorpå leder avtrer og etterfølges av siste års 1. medlem, 

og siste års 2. medlem rykker opp til 1. medlem.) 

 

Leder: Lena Darén, Sortland (på valg i 2018) 

1. medlem:  Gudrun Rasmussen, Øksnes 

2. medlem: Remi Vangen, Øksnes (ny) 

 

 

---------------ooooooooooo-------------- 

 

 

 
 


