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Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 8.5.2018 kl. 18.00 – 20:00 
Til stede: Sigfús (referent), Svenn-Arne, Bjørn Harald, Stine S., Sebastian, Monika og Merete 

 

Sak 1.  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 1: Ansvarstabell 

1 Retningslinjer arbeidsoppgaver. Tas opp i neste møte. 

3. Innmelding nytt styre. Nytt styre er meldt inn til Brønnøysundregistret og godkjent der. 

4.2 Fellesmøte med Vesterålen turlag. Tidspunkt passet ikke for dem nå i vår, slik at møtet utsettes 

til høsten. 

 

Sak 2. Landsmøte 2018 i Oslo.  

1. Status påmelding. 

Monika, Stine, Svenn-Arne, Siri og Sigfús har alle meldt seg på 

2. Status presentasjon av Lofoten Turlag. 

Siri har oversikt over status og vi satser på at filmen blir ferdig før 31. mai 

 

Sak 3.   Landsmøte 2019. 

Komiteen skal til Skrova å ha et kombinert møte med innbyggerforeningen der.  De ønsker tips til merking 

og kvisting av stier, vi ønsker å høre om de kan være interessert i å hjelpe til dersom vi bestemmer å ha 

fredagsmiddagen under Landsmøte på Skrova. Leder i innbyggerforeningen er Ronald Aagaard-Nilsen.  Han 

kan generelt ikke ha møter onsdager, så det bør bestemmes en dag utenom den. 

Forslag tirsdag 22.mai?  

 

22. mai passer for de fleste. Etter møtet viste deg seg ikke å passe. Ny dato blir avklart og vi satser på turen 

i mai.  

 

Sak 4.   Når uhellet er ute 

Forslag til Lofoten turlag sin informasjon til turlederne. Usikker på om vi skal ha med informasjon om 

hyttene, så den er ikke ferdig utfylt.  Basert på Vesterålen sin utgave, og den som ligger på DNT sentralt. 

Vedlegg 2: Når uhellet er ute. 

 

Kontaktperson for hytter bør være med, gjerne én person for alle hytter. Arket lamineres og brettes i tre 

deler. 

 

Sak 5.   Diverse økonomi. 

1. Det må tas stilling til om vi skal fortsette med regnskap hos Adwice eller om vi skal bruke noen 

andre til å føre regnskapet for oss. 

Svenn-Arne, Sverre, Bjørn Harald og Sigfús hadde møte med Ståle og Anne Grete på Adwice 11. 

april. Vi fikk presentasjon av muligheter med skybasert regnskap og at prisen blir minst kr. 50.000 

pluss moms pr. år. Styret bestemte: 
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Inngå avtale om regnskap med Robin Salomonsen f.o.m. 1. juni 2018, pris ca. kr 20.000 pr. 

år 

Si opp avtalen med Adwice fra 31. mai 2018 og få status 

Svenn-Arne og Sverre tar seg av dette 

2. Vipps for alle hyttene.  Status. 

Dette blir gjort sammen med ny regnskapsfører etter 1. juni 2018 

 

Sak 6.   Fellesmøte med Vesterålen. 

Planlegge tid og sted for et fellesmøte med styret i Vesterålen Turlag. 

Se sak 1, 4.2. 

 

Sak 7.   Samarbeidsarrangement i Vågan. 

3.juni skal det være et arrangement på Laupstad med en familietur til Lavoen med korpsmusikk.  Norges 

Musikkorps Foreninger er 100 år i år.  Det er kommet forespørsel om LT ønsker å være med slik at det kan li 

et 150 + 100 årsfeiring.  Det er tenkt en liten «Turbo» oppgave for barna m/premier ved Lavoen, servering 

av kaker til alle, og saft til barna.  Det vil være ulike grupper som er med å hjelpe til, og i hovedsak lokale fra 

Vågan (men andre er selvsagt velkommen også).  

Dersom det er interesse for at vi skal være med på dette arrangementet, ønsker vi å søke om midler til å 

dekke innkjøp av noen Turbofigurer (skal prøve å få de gratis fra DNT sentralt), og til utgifter til kake.   

Svolvær Musikkforening skal ha minikonserter underveis fra start til ankomst lavoen, og med både NMF og 

DNT kan dette bli et arrangement med stor deltagelse og mye publisitet.  Siri er kontaktperson mot de 

andre gruppene som skal være med å arrangere. 

 

Dette gjør vi og Siri og Silje tar seg av dette. Sebastian skal også være med.  

 

Sak 8.   Åpning Munkebu. 

Det må settes dato for åpning av Munkebu, og bestemmes hvor nøkkelen skal hentes. 

 

Hytta er klar til bruk. 1. mai var den vasket og ordnet etter vinteren. Munkebu åpnes 1. juni når 

turistinformasjonen i Moskenes starter. Svenn-Arne tar seg av dette sammen med Ninette og Marin Anna. 

Opplysninger på nettsida oppdateres og vi kan annonsere åpningen på Facebook.  

 

Sak 9.   Styreleders saker. 

Sigfus tar opp saker han mener er relevante for styret å behandle eller bli informert om, men som ikke er 

på sakslisten. 

 

DNT Ung. En person som er interessert i å delta i DNT Ung flytter til Leknes til høsten. Monika og Lars får 

han i aksjon.  

 

Sak 10. Eventuelt 

1. Strandrydding. Monica i LAS tok kontakt med Bjørn Harald. Lofoten turlag søker om å rydde 

Kvalvika og Vestrevika, sommer og høst. Stipend 25.000 kr pr. strand pr. gang. Bjørn Harald 

sender inn søknad. 
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2. Hyttetilsyn/dugnad i Selfjord. I møtereferat fra forrige møte står (Sak 1 

Konstituering av styre) «Tilsyn Selfjord: Stine S, Sebastian og Per B.» Svenn-Arne står ikke 

der, slik som referenten i hvert fall trodde.  

Etter diskusjon trakk Stine seg og konklusjonen er:  

Tilsyn Selfjord: Svenn-Arne (leder), Per og Sebastian. Gruppa finner ut av dette før neste 

møte. 

Svenn-Arne er leder for Munkebu og Willy for Nøkksætra 

3. Henvendelse fra Ylva om å legge ut opplysninger om samarbeidstur i juli på Facebook. Hun 

hadde henvendt seg til Stine som mente at det var for tidlig å annonsere. Etter diskusjon 

kom møtet frem til at turen legges ut nå med den begrunnelse at det er begrenset antall 

deltakere og at de andre turlagene har lagt turen ut på sine Facebooksider. Turen er lagt ut 

i turprogrammet på nettsidene som alle andre turer.  

4. Sommerlederkurs. Erik har ikke fått flybilletten sin betalt pga. rot i kommunikasjonen med 

Adwice. Dette er ordnet nå. Det er 11 deltakere (godkjente), 8 fra oss, og 1 fra Tromsø, 

Vesterålen og Narvik hver. Honorar til instruktører kr. 18.000, reiser kr. 10.000. Middager 

begge dager dekkes også, samt overnatting i Røde kors hytta og Nøkksætra.  

5. Orientering om DNT Ung, Monika. Lars er meget fornøyd etter å ha deltatt på landsmøte i 

DNT Ung. Vi har fått henvendelse fra Qultura som vi ikke kan delta på, pga. at Lars blir ikke 

her da. DNT Ung Lofoten arrangerte pendelhopp på Henningsværbrua 2. og 3. mai. Det var 

ca. 50 deltakere som er ført i turstatistikken. 

6. Orientering Svenn-Arne. Reguleringsplan fra Vestvågøy kommune 2019-2034. Bjørn Harald 

fikk dette til gjennomlesing og vurdering. Tas opp på neste styremøte. Regning fra Apotek 1 

ble klarlagt og signert. 

7. Nåværende styreleder blir ut denne perioden og anbefaler styre og valgkomite å begynne å 

se etter en ny i 2020. 

 

Neste styremøte: Dato ble ikke bestemt. 

 

 

Vedlegg 1: Oppgaver og ansvarsoversikt fra møtet 8.5.2018 
 
8.5.18 
Saksnr. 

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

1 Retningslinjer arbeidsoppgaver           
2, 2 Film for landsmøte 2018           

3 Tur til Skrova           
4 Når uhellet er ute           
5 Regnskap           
7 Samarbeidsarrangement Vågan           
8 Åpning Munkebu           

10, 1 Strandrydding           
10, 3 Fellestur på Facebook           
10, 6 Reguleringsplan VVK           
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SAG - Svenn-Arne 

SK - Sigfús 

SC – Sverre 

SBG – Stine B. Gundersen 

SS – Stine Sørvang 

SN – Siri 

SL – Sebastian 

BHB – Bjørn Harald 

MS – Merete  

MK - Monika 

 


