
Vedtakssaker til årsmøte 18. mars 2019 
 

 

 

Ny hytte på Toralfsbu 
 

Hovedhytta på Toralfsbu er moden for erstatning og planlegging av ny hytte har startet. Våren 2019 

vil turlagets medlemmer bli invitert til medlemsmøte for å få innsikt og mulighet til å bidra inn i 

prosjektet. Her legger vi opp til å få gode innspill på hvilken løsning som bør velges og størrelse på 

hytta.   Det er styrets anbefaling at det bygges en ny hytte på Toralfsbu som ferdigstilles sommeren 

2020.  

Styret legger vekt på at prosjektet ikke vil bli igangsatt før det foreligger tilfredsstillende finansiering 

som ivaretar en sunn utvikling for økonomien i turlaget. Erfaring fra tidligere byggeprosjekter viser at 

det er vanskelig å forutse hele finansieringsplan så tidlig i prosessen og at det vil være lite gunstig å 

låse prosjektet til et eksakt beløp. 

Styret har en forventning om at en ny hytte vil få en prosjektkostnad på ca. 2 mill. kr og en forventet 

egenandel på anslagsvis 0,5 mill. kr. Styret vil arbeide aktivt mot mulige sponsorer for å redusere 

denne. 

Styret i ber årsmøtets om tillit til å igangsette prosjektet når styret mener det foreligger 

tilfredsstillende økonomiske rammevilkår for gjennomføring.  

 

Vedtaksformulering: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir styret fullmakt til å starte byggeprosjekt for en ny hytte på 

Toralfsbu så snart de økonomiske rammevilkår for gjennomføring er tilstede, med mål om å 

ferdigstille anlegget i 2020. 

  



 

Satser medlemskontingent for 2020 
 

Styret i Harstad Turlag har justert medlemskontingenten i takt med sentrale anbefalinger slik tabellen 

viser. Nye priser fastsettes årlig i august for påfølgende år. Våre priser ligger noe lavere enn det som 

er anbefalt nivå fra DNT sentralt. Satsene er høyere enn Vesterålen Turlag og Lofoten Turlag, men 

klart lavere enn Troms Turlag og Narvik og Omegn Turistforening.  

Kontingentpriser fastsettes neste gang med virkning fra 1. januar 2020. Styret anbefaler at vi følger 

den sentrale prisutvikling som for 2020 er satt til en økning på 2,2 %. 

Vedtaksformulering: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir sin tilslutning i at medlemskontingenten følger DNTs anbefale 

vekst. Nye priser fra 1. januar 2020 blir Hovedmedlem kr 590,- Ungdom (19-26 år) kr 305,- 

Honnør kr 485,- Husstand kr 385,- Barn (0-12 år) kr 125,- Skoleungdom (13-18 år) Kr 185,- og 

Familiemedlemskap kr 1125,- 

 

Kontingentsatsene Anbefaling 2020 2019 2018 2017 2016 

Hovedmedlem Kr 590 (1,72) % kr 580 kr 550 kr 530 kr 500 

Ungdom (19-26 år) Kr 305 (1,67) % kr 300 kr 280 kr 270 kr 280 

Honnør Kr 485 (2,11) % kr 475 kr 430 kr 410 kr 400 

Husstand Kr 385 (1,32) % kr 380 kr 270 kr 260 kr 250 

Barn (0-12 år) Kr 125 0 kr 125 kr 100 kr 100 kr 100 

Skoleungdom (13-18 år) Kr 185 (2,78) % kr 180 kr 170 kr 165 kr 180 

Familiemedlemskap Kr 1125 (2,27) % kr 1100 kr 1 000 
  

 


