
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 09.10.2018 kl. 18.00  
 

Til stede: Sigfús, Siri, Svenn-Arne, Stine S., Bjørn-Harald, Merete, Stine G. 

 

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

1.3  Reguleringsplan: ingen kommentar fra LT. 

1.7  Prosedyrer: disse er revidert og sendt ut. Gjennomgås til neste møte.  

1.9.2  Ingen fra LT som kunne delta på turlederkurs for BT i Vesterålen 

1.10.1  Politiattester: Stine har undersøkt dette. Frivillige organisasjoner som jobber med barn, ungdom 

eller utviklingshemmede har ikke krav om å hente inn politiattest, men det anbefales at dette gjøres.   

Lofoten Turlag bør innhente politiattest fra turledere som jobber med barn og ungdom uten at foresatte er 

med (for eksempel ungdomscamp).  Dette tas opp på turledersamlingen.  

1.11  Alle følger med på tilskudd som kan søkes på, så tas det til styremøte for prioritering. 

 

Sak 2  Utdeling av miljøpris. 

Lofoten Turlag er tildelt Vestvågøy sin miljøpris.  Utdeling skjer lørdag 13.oktober.  Turlaget er innvitert til å 

delta på hele dagsarrangementet:  Følgende personer representerer Lofoten Turlag: 

Bjørn Harald mottar prisen på vegne av LT.  Selve utdelingen er klokka 13.30.  Ellers kan det være med inntil 

15 personer. De som er interessert melder til Sigfüs som videreformidler. 

 

Sak 3.  Informasjon fra Regionsmøte. 

Kort informasjon fra Regionsmøte på Saltfjellet.  Siri, Sigfus og Bjørn-Harald deltok. Det var fokus på deling 

av gode aktiviteter, informasjon om hvordan den nye personvernloven påvirker det vi jobber med, og noe 

fokus på varsling av kritikkverdige forhold.  Dette er en sak DNT jobber med sentralt, og det ligger 

retningslinjer for dette på DNT sine hjemmesider. 

Neste års regionmøte skal være i Finnmark, mest sannsynlig Hammerfest. 

 

Sak 4.  Informasjon fra reiselivsmøte i Moskenes. 

Sigfús informerte fra møtet han og Svenn Arne deltok på.  Saker som vedrører Lofoten Turlag spesielt er 

blant andre at reiselivet er opptatt av å få ordnet stiene til blant annet Munkebu.  Det er ønske om at 

Turlaget har et medlemsmøte i Moskenes for å samarbeide om frivillig arbeid på Munkebu og stien opp.  Vi 

har fått tilbud om gratis møtelokaler fra «Gamlebua Resturant» og de ønsker at vi kommer i slutten av 

oktober. Svenn-Arne og Sigfus eventuelt flere deltar fra Lofoten Turlag. 

Revidert referat er sendt på epost til styret 09.10. 

 

Sak 5.   Farlig sti til Munkebu. 

Turlaget fikk henvendelse fra Robert Walker om at det har blitt mange alternative stier til Munkebu, der 

noen fører til svært farlig terreng.  Svenn-Arne har i etterkant av eposten vært å stengt av og merket riktig 

sti opp til Munkebu.   

 

 

 

 



   

Sak 6.   Steinsetting Djevelporten - Fløya. 

Turlaget er invitert til å delta i prosjekt med steinsetting til Fløya/Djevelporten.  I forhold til andre 

tilsvarende prosjekt har Lofoten Turlag bare vært en diskusjons- og kompetansepartner, og at det er 

tilsvarende rolle vi kan bidra med i dette prosjektet også.  

Sigfús har informert prosjektet om dette. 

 

 

Sak 7.   Skredkurs 2018/2019 

Fjellsportgruppa har kommet med forespørsel om de kan arrangere skredkurs i løpet av vintersesongen.  

Merete informerte om planene, og de ønsker å få gjennomføret et helgekurs i Februar.  Merete har 

kontaktet DNT Bodø for instruktør (Kristoffer Olafson) for et kompetansebyggingskurs. 6 deltakere pr. 

kursinstruktør for å få godkjent.  3000 kr pr instruktør, reise og opphold skal dekkes.  Andre turlag har tatt 

deltakeravgift som dekker kurset, da med differensierte priser for medlemmer og ikke medlemmer. Merete 

jobber videre med dette. Vi må sjekke opp hvilke fond vi kan søke på midler for å dekke deler eller hele 

kurset.    

Ansvarlig: Merete 

 

 

Sak 8.   Landsmøte 2019 og Styreledersamling i Arendal. 

Informasjon om arbeidet rundt Landsmøte i 2019, og styreledersamlingen i Arendal i slutten av oktober.  

Konfransier på middagen er bestemt, og det jobbes med å finne kulturelle innslag og kommiteen jobber 

videre.  

 

 

Sak 9.   Turledersamling. 

Informasjon om årets turledersamling 3. – 4. november. Denne legges til Vågan og Sandsletta Camping.  Vi 

har fått tilbud på overnatting i hytter til 250kr pr person, middag på kvelden (ca. 200 kr) og frokost buffet 

(130kr).  De har lokaler vi kan bruke til samling og møter.  Turlaget dekker utgiftene for turledere og mulige 

nye turledere. Program settes opp fra kl 15.  

Ansvarlig: Siri 

  

 

Sak 10.   Båtruter i Reinefjorden. 

Henvendelse fra Kjetil Arntzen og Per Brynjulfsen om rutetilbudet i Reinefjorden på sommerstid. Se epost 

fra Sigfús 15.09.2018.  Turlaget sender en oppfordring til fylket om å tilrettelegge for muligheten til en 

lengre fjelltur på lørdage og søndager.  

Ansvarlig: Sigfús og Siri 

 

 

Sak 11.   Henvendelse om informasjon ut til medlemmer. 

Turlaget har fått en henvendelse fra et medlem som savner mer informasjon om hva som gjøres i Lofoten 

Turlag.  Vi ser ikke at vi kan informere generelt  i andre kanaler enn hjemmesida og FB slik det drives nå.  

Det er forslag om at turprogrammet sløyfes og at det sendes ut informasjon og turoversikt for neste halvår 

to ganger i året. Dette kan være et tiltak for å bedre informasjonsflyten. 

 

 

 



   

 

Sak 12.   Styreleders saker. 

1. Møte med Vesterålen Turlag ligger fortsatt på vent.  Ønske er å gjennomgå IT-bruken i forhold til 

FB, bildearkiv, turkalender, påmelding via skjerpa med andre. VT kommer med forslag til dato. 

2. Befaring på Grønnlivannet ble avlyst mandag 08.10, men anlegget begynner å bli ferdig og det ser 

bra ut. Legges til rette for rullestolbruker og barnevogner.  

 

 

Sak 13.   Eventuelt. 

1. Vi er invitert på Stiseminar 24.oktober på Leknes.  Bjørn Harald, Sigfús og Svenn Arne deltar.  

2. Svenn-Arne og Sigfús deltok på «Bondemøte» på Leknes mandag 08.10.  Der var blant annet tatt 

opp forholdet mellom landbruk og turisme, og at grunneiere faktisk kan sette forbud for turister på 

egen eiendom.  

3. Den 15.oktober deltar Svenn-Arne på et møte om nasjonal turiststi i Lofoten. Det er 15 stier i landet 

som skal ha denne statusen.   

4. Vippsnr. til Nøkksætra: 539098 

 

 

Neste møte:  tirsdag 13.november 

 

Referent:  

SNO  09.10.2018 

 

 

Vedlegg 1:   Oppgaver og ansvarsoversikt fra møtet 28.08.2018 
 
09.10.18 
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