
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 19.11.2019  kl. 18.00 
 

Til stede:  Siri, Sigfús, Monika, Merete, Svenn Arne 

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

1-2.2. Turlederkurs.  Utsettes til neste møte. 

Vedlegg 1: Ansvarstabell 

 

 

Sak 2.   Turledersamling. 

Siri refererte kort fra turledersamlingen på Ballstad.   

Det var 12 turledere som deltok – 3 meldt frafall dagen før / samme dag, så det skulle vært 15.  Bjørn 

Harald ønsket velkommen før vi diskuterte ulike scenarier som vi kan komme ut for som turledere.  Til slutt 

ble det jobbet med neste års turprogram, inkludert informasjon om nasjonalparken og hvordan vi skal 

forholde oss til den.  Avsluttet med nydelig 3 retters middag. Samlingen rekrutterte en ny turleder. 

 

 

Sak 3.   Turprogram. 

Styret er ansvarlig for turprogrammet, og turkomiteen får i oppdrag og vurdere innkomne forslag med 

tanke på turer i nasjonalparken og turer som eventuelt krever ekstra kunnskap fra turlederne.  Styret 

ønsker også at komiteen ser på antall turer for hver turleder og vurderer om det skal settes maks grense for 

hver turleder.   

Komiteen møtes neste uke for å gjøre klart et endelig forslag. Forslaget går tilbake til styret som sender ut 

en endelig liste til turlederne. Det skal også utarbeides en søknad til Lofotodden Nasjonalpark om de turene 

som er satt opp der, inkludert en generell søknad om turlaget kan arrangere turer uten å søke hver gang.  

Ansvarlige:  Sigfús  

 

 

Sak 4.   Styreledersamling. 

Sigfús informerte fra styreledersamlingen på Hamar. Ca 2/3 av medlemsforeningene var til stede på 

samlingen.  Ulike innslag fra DNT sentralt,  ansatte og fra sentralstyret.  

Sigfús mener dette er nyttige møter å være med på.  

 

 

Sak 5.   Odden – hytte på Vestvågøy. 

Hytte på Vestvågøy – Odden.   

Turlaget har hatt gjentagende henvendelser til kommunen om å få overta Odden.  Arealplanen for 

kommunen vil være med på å bestemme om dette blir hyttefelt eller friluftsområde. Tanken er at det kan 

bli en kombinert hytte for lokalbefolkningen og møteplass for skoleklasser.  Det er ikke ønskelig at det skal 

bli en åpen DNT-hytte da vi regner med at den vil få samme belastning som de andre hyttene til turlaget.  

Sigfús ber om et møte med ordføreren for en endelig avklaring.  

Ansvarlig: Sigfús 

 

 



   

Sak 6.   Dugnadsarbeid i Lofoten Turlag. 

Det har vært etterspurt fra flere om det er noe «belønningssystem» når du jobber som frivillig i Lofoten 

turlag. Harstad Turlag sine retningslinjer ble brukt som eksempel i diskusjonen.  

Det diskuterte ulike forslag ut fra Harstad turlag sine og det lages et forslag ut fra dette.  Endelig forslag tas 

opp på neste styremøte for vedtak.  

Ansvarlig Siri 

Vedlegg 2: Forslag til honorering av frivillige i Lofoten Turlag. 

 

 

Sak 7.   Årsmøte 24.mars. 

1. Forslag til innkalling til årsmøte (tekst på baksiden) ble godkjent av styret og sendes ut med første 

Fjell og Vidder i 2020.  Årsmøtet holdes på Leknes.  Ansvarlig Sigfús. 

2. Valgkomiteen får i oppdrag å komme med forslag til styreleder som er på valg for 2 år, 3 

styremedlemmer på valg for 2 år og ett styremedlem på valg for 1 år i tillegg til varamedlemmer.  

Ansvarlig: Siri 

3. Styret skal ha klart ny valgkomite for 2020. 

 

 

Sak 8.   Styreleders saker. 

1. Søknad om midler til bygging av sikringsbu på Munkebu.  Egenandel er 190 000 + egeninnsats, 

totalt budsjett på ca. 800 000. Søknad sendt til Thonstiftelsen og Norsk Tipping.  

2. Kalenderkomite:  Sigfús gjør en henvendelse til komiteen om de ønsker å fortsette i denne. 

 

 

Sak 9.   Eventuelt. 

Henvendelse fra Fjellsport om å få arrangere ulike aktiviteter neste år, blant annet foredrag, 
skredvettdag og skredworkshop. Sigfús besvarer eposten og ber om mer informasjon i tillegg til 
budsjett med utgifter og inntekter. Det understrekes at styret er positiv til at medlemmer tar 
initiativ til å arrangere  ulike aktiviteter, men at det må behandles i styret før det kan annonseres 
som Lofoten Turlag sitt arrangement.  Samtidig informeres det om at Merete er Fjellsport sin 
representant i styret, og henvendelser skal gå gjennom henne.  
Ansvarlig: Sigfús 
 
Det undersøkes mulighetene for at styret møtes til en julemiddag i uke 49.  
 
 
 
 
 
 



   

Vedlegg 1.  Ansvarstabell  19.11.2019 
 
19.11.19 
Saksnr. 

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

3 Turprogram           
5 Odden           
6 Dugnadsarbeid           
7 Årsmøte           

8.2 Kalenderkomite           
9 Henvendelse Fjellsport           

 
 
 
 
Vedlegg 2:   
 
HONORERING AV FRIVILLIGE 

Lofoten turlag ønsker så langt det er mulig å honorere frivillig innsats. Er du tillitsvalgt, ansvarlig 
for aktiviteter eller deltar på dugnad er det etablert følgende normer for honorering. 

 

Hytter og overnatting 

• Medlem i hyttetilsyn har fri bruk av alle hytter i Lofoten turlag 

• Turledere har gratis bruk av hytter på turer hvor de er tildelt en turlederrolle 

• Medlemmer som utfører dugnad, benytter hyttene gratis så lenge dugnaden pågår 

• Styrets medlemmer og Daglig leder har fri bruk av alle hytter i Lofoten turlag 

 

Utstyr og materiell 

• Nyutdannede turledere mottar førstehjelpssaker og turledervest (etter fullført 
ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs, disse arrangeres og sponses av Lofoten 
turlag) 

 

Turledere  

• En gratis overnatting på en valgfri hytte i Lofoten turlag for hver 3.tur som turleder 1.  Krav 
til at det foreligger turbeskrivelse, risikovurdering og turrapport.   


