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Vesterålen Turlag 
 

Årsmøte på Sortland, 12. februar 2014 
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Etter årsmøtets avslutning vil det være anledning til å komme med innspill til lagets 

videre arbeid. 

 

 

 

 
Medlemsutviklingen gjennom turlagets 25 første år.
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Sak 2      Årsberetning 2013 - tillitsvalgte 
 

Det er gjennomført årsmøte og 9 styremøter i 2013. I tillegg var det ett styreseminar i 

november i Digermulen. Følgende årsmøtevalgte tillitsvalgte har vært i funksjon i året som 

har gått: 

 

Styret: 
Leder: Trond Løkke, Slalåmvn. 44, 8402 Sortland, tlf 976 01 906 

Nestleder: Willy Vestå, Postboks 418, 8401 Sortland, tlf 917 70 769 

Sekretær: Camilla Lauksund, Hennes, 8414 Hennes, tlf. 959 03 805 

Kasserer: Heidi Ellingsen, Kirkeveien 32, 8430 Myre, tlf 992 27 109 

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

Styremedlem: Rolf-Hugo Eriksen, Sund, 8475 Straumsjøen, tlf 975 94 560 

Styremedlem: Geir Klæboe, Falcks gt 10, 8480 Andenes,, tlf. 908 64 382  

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

 

Revisor: Tom R. Jakobsen, Sortland 

 

Valgkomité 
Leder:          Ole Jostein Brenna, Sortland 

1. medlem:   Berit Hansen, Bø 

2. medlem:   Bjørn Eide, Hadsel 

 

 

Følgende personer har vært engasjert/oppnevnt av styret til lagets øvrige 

virksomhet:  

 

Turene  
Turkoordinator: Sølvi Mathisen og Bodil Norheim  

Infoansvarlig: Willy Vestå  

Programansvarlig:  Sølvi Mathisen 

Medarbeidere:  Leiv Tormod Hansen, Vigdis Godvik, Geir Klæboe, Karlot Bømark, Skjalg 

Steiro og Anne Røstberg 

Barnas Turlag: Sunniva Birkeland, Inga Bendiksen, Gro Rundfloen, Vigdis Godvik og Bodil 

Norheim 

 

Løypene 
Ansvarlig: Trond Løkke 

Løypeoppsyn  

Adkomstløyper til hyttene: Hyttetilsynene 

Stø-Nyksund: Anne Margrete Torseter og Leif Godvik 

 

Hytte- og anleggsdrift 
Ansvarlig: Trond Løkke 

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

Hyttestyre Snytindhytta: Trond Løkke (leder), Thomas Stigen og Kjartan Jensen.  

Hyttestyre Guvåghytta: Remi Vangen (leder), Øystein Rysst, Rolf Hugo Eriksen, Anne 

Røstberg, Torgeir Thorsen,  Berit Hansen, Tom R. Jakobsen og Ole Jostein Brenna. 

Hyttestyre Ingemannhytta: Asle Hansen (leder), Edon Hanssen 

Gapahuk Stø: Leif Godvik 

Gapahuk Lomtjønnåsen: Sunniva Birkeland 
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HMS-arbeid 

Ansvarlig for risikovurdering turarrangement, turledersamling og kurstilbud: Sølvi Mathisen 

Ansvarlig for HMS-system hyttedrift: Trond Løkke 

 

Arrangementer utenom turer 
Ansvarlig: Ole Jostein Brenna 

Medarbeidere: Tom R Jakobsen og Kjartan Jensen  

 

Kalenderen  
Ansvarlig: Willy Vestå 

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

Medarbeidere salg: Karin Sørensen, Ivar Mikalsen, Camilla Lauksund og Gudrun Rasmussen 

 

Medlemsbladet På ræk 
Ans. redaktør: Turlagets leder 

Redaktør: Silje Nilsen  

Redaksjonsutvalg: Sølvi Mathisen, Bjørn Eide og Ann-Britt Bastesen. 

 

Salg av turbøkene På tur i Vesterålen (2011) og  Litt av en tur (2013) 
Ansvarlig: Willy Vestå  

 

Utgivelse av jubileumsbok Litt av en tur (2013) 

Forfatter: Alf Oxem 

Redaksjonskomite: Willy Vestå, Trond Løkke og Gudrun Rasmussen 

 

Nettutvalg  

Ansvarlig hjemmeside:  Bjørn Eide  

Ansvarlig facebook: Kristin Green Nicolaysen  

Medarbeider: Tove Fredheim Hansen 

Styrets representant: Ann-Britt Bastesen 

 

Fjellsportutvalg  

Medlemmer:  Camilla Lauksund, Kjartan Jensen, Lill Karin Leinan og Remi Vangen  

 

Medlemstjeneste  
Ansvarlig: Trond Løkke  

Medarbeidere: Bodil Norheim, Vigdis og Leif Godvik (diplomer) og Tove Vestå (salg av 

medlemskap), Camilla Lauksund 

 

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

 

Merking Møysalløypa 

Prosjektleder: Trond Løkke 

Medarbeidere:Kjartan Jensen (dugnadsansvarlig), Sølvi Mathisen og Asbjørn Øverleir 

 

Hederstegnutvalg 

Leder: Gudrun Rasmussen 

Medlemmer: Sølvi Mathisen og Leif Godvik 
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Årsberetning 2013 
 

Dette året ble et jubileumsår, med både gratis jubileumskonsert på Snytindhytta og 

jubileumsfest på høsten. Vi feiret en 25-årig suksesshistorie hvor man kunne vise til en vekst 

fra snaut 200 medlemmer i 1988 til 1755 i 2013, altså en mangedobling, og knapt nok uten 

sidestykke i DNT-Norge. Fra 2012 til 2013 økte medlemsmassen med 5,5%. Jubileumsbok 

ble også utgitt og sendt vederlagsfritt til alle medlemmene. 

Den stadig mer omfattende virksomheten, også økonomisk, gjorde at turlaget måtte mva-

registreres i 2013. Dette betyr merarbeid for kasserer, men pussig nok et dette lønnsomt for 

laget, og mva-registreringa ga netto rundt kr 200.000,- til laget. Laget må nå eksempelvis 

betale 8% mva for overnattingsinntekter, men får refundert 25% inngående moms på 

tilhørende utgifter. 

 

Også på turfronten øker aktiviteten, og det var hele 2600 deltakere på våre arrangement i 2013 

mot ca 2300 i 2012. Dugnadsinnsatsen er forbilledlig, og Vesterålen Turlag trekkes i mange 

sammenhenger fram som et mønsterbruk i DNT-familien. 

 

Godt hjulpet av momsregistreringa, overskudd på kr 150.000,- i salget av boka «På tur i 

Vesterålen» samt utbetaling av kr 219.000 i tilskudd i 2013 til Snytindhyttas sovefløy som ble 

bygget i 2012, ble det et overskudd på kr 528.000,-. Laget er gjeldfritt og med en 

kontantbeholdning på kr 1.850.000,- er laget godt rustet til å gå løs på nye prosjekter til 

distriktets beste.  

 

 

 
 

Jubileumskonserten med Lars og Ola Bremnes på Snytindhytta 24. august 2013.  

Foto: Trond Løkke  
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Organisering av styrearbeidet 
Vesterålen Turlag har ingen ansatte, og alt arbeid gjennomføres på dugnad. Styret har 

organisert sitt arbeid gjennom 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. I den grad noen må avspasere fra ordinær jobb 

«utover det rimelige» for å skjøtte oppgaver på dagtid, har styret vedtatt å kompensere dette. 

Dette gjelder blant annet leders ulike verv i DNT sentralt. 

 
 

Turaktivitet  
Jubileumsåret ble også feiret med mange fine turopplevelser i alle våre kommuner og for 

medlemmer i alle aldersgrupper. Av større arrangement kan nevnes julebordturene og 

romjulsturen i desember der over 250 små og store turgåere deltok, 10-toppersturen i 

september med 270 deltakere, jubileumskonserten på Snytindhytta med Lars og Ola Bremnes 

i august med 300 deltakere, «Vesterålsmat på tur» med 90 deltakere og OPPTUR for 8. 

klassingene med over 400 ungdommer på tur! 

 

Av et turprogram på 100 turer var 6 fjellsportturer, 23 seniorturer, 31 barneturer og 40 

fellesturer. I 2013 ble det som planlagt laget et turprogram for seniorer i alle 

vesterålskommunene. Tilbudet slo godt an og 145 seniorer deltok på tur. Nå er vi godt i gang 

med et tilbud for seniorer og dette tilbudet vil bli ytterligere forsterket i 2014. 
 

Barn og ungdom 
Med 31 barneturer er satsingen stor på de aller minste. Knapt noe annet lag i landsdelen har 

like stor andel med barnemedlemmer som Vesterålen Turlag. Selv om det ikke er noe egen 

ungdomsgruppe, har vi likevel et ungdomstilbud, blant annet overnevnte OPPTUR med 400 

deltakere. 
 

Barne- og ungdomsprosjektet «Kvit flekk på kartet» ble avsluttet med en vellykket 

overnattingstur til Snytindhytta i april – i samarbeid med Sortland ungdomsskole. Prosjektet 

«På tur i grenseland» avløste «Kvit flekk på kartet», og her ble det avviklet én tur til 

Skogsøya og én tur til Guvåghytta. I tillegg ble det avviklet en Guvåghytte-tur for klatre-

ungdom. Til sammen deltok 52 barn og 21 voksne på disse fire overnattingsturene. 

Gjennom prosjektet for klatre-ungdom ble det montert flere fester på Oksneset, slik at 

Guvåghytta nå er blitt en enda flottere base for ungdom som vil prøve seg på klatring i trygge 

former. 

 

Totalt deltok over 2600 personer på de ulike arrangementene, derav 930 barn og ungdommer 

og 1687 voksne. 

 

Vi må igjen få takke alle våre turledere og ulike lag og foreninger for godt samarbeid og stort 

engasjement. Videre må vi få takke alle våre turledere for god tilrettelegging og ledelse.  
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Hytter og anlegg 
Hyttene hadde i sum 9% nedgang i overnattingstallene i 2013. Guvåghytta hadde betydelig 

svikt i besøket, mens Snytindhytta har en betydelig reell vekst da 2012 inneholdt mange 

overnattinger knyttet til byggearbeidene. Googlekalenderen på hjemmesiden for registrering 

av større grupper fungerer svært godt, og benyttes mer og mer. Denne form for 

besøksregistrering vil trolig videreføres. 

Det har ikke vært gjennomført større bygningsmessige arbeider i 2013, men det har vært gjort 

en god del arbeid på Guvåghyttas uteområder samt utbedring av støa. 

Det ble i 2013 laget nye kaffekopper til hyttene med 100 lokale navn og turlagets logo brent 

inn på koppen. Forhåpentligvis er disse koppene ikke så attraktive at de forsvinner fra hyttene. 

Koppene er til salgs for medlemmer gjennom Vesterålen reiseliv, men koppene på hyttene er 

preget med «VT» med keramisk maling på undersiden. 

Årets store hendelse på hyttefronten er utvilsomt gratiskonserten på Snytindhytta med Lars og 

Ola Bremnes i august. Hele 300 tilhørere hadde funnet veien til fjells, og halvparten 

overnattet i ca 50 telt rundt omkring hytta etter at festen var over. 

I 2013 gikk hyttedriften i overskudd med ca kr 175 000 i inntekter (kr 140.000 i 2012) og 

rundt kr 100.000 i utgifter, ikke medtatt avskrivninger. En vesentlig årsak til økningen er at 

prisen for overnattinger ble satt opp fra 01.01.2013, eksempelvis fra kr 100,- til kr 150,- for 

voksent medlem. Prisøkningen kan være en mulig årsak til Guvåghyttas besøkssvikt i 2013. 

 

Besøksstatistikk  

 
 

År Guvåghytta Snytindhytta Ingemannhytta Trollfjordhytta Totalt 

2003 735 315 Tall mangler 24 1074 

2004 722 328 16 26 1092 

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 2015 

2013 763 789 120 160 1832 
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Guvåghytta (19 sengeplasser) har hatt et normalt driftsår. Med 763 registrerte overnattinger 

nådde vi ikke opp til fjorårets rekord på 957, noe som innebærer at vi fremdeles må vente litt 

på å nå den magiske grensen på 1000 overnattinger på ett år. Det har i 2013 ikke vært 

gjennomført større investeringer ved anlegget. Landgang i strekkmetall er utarbeidet ved 

Vesterålsprodukter i Sigerfjord. Denne vil bli utplassert i støa våren 2014. Prosjektet med å 

bedre utbedre støa, for derigjennom å bedre landingsforholdene for de som ankommer 

anlegget sjøveien, vil da være fullført. Ut over dette har anlegget også i år fått et ”ansiktsløft”. 

Teastua er malt, verandaen på hovedhytta er påbygd, gardiner og sengetøy fornyet. I tillegg er 

det ryddet mye skog, noe som både forbedrer tilgjengelighet så vel som utsikt. 

 

I løpet av 2014 er det planlagt å utbedre kloppingen til anlegget. Skilting og utbedring av 

”veinett” mellom hytte, naust og stø vil også bli fornyet. 

 

Vesterålen friluftsråd har ikke fått avsluttet arbeidet med kommunalt erverv av Guvåghyttas 

naboeiendommer ved hjelp av statlige sikringsmidler. Det har vært arbeidet med saken i 2013, 

og det antas at arbeidet kan videreføres i 2014. 

 

 
 

Bedre uteplass på Guvåghytta. Foto: Tom R Jakobsen 

 

Snytindhytta (22 sengeplasser) har hatt en betydelig reell vekst i besøket i 2013. Netto er det 

med 789 overnattinger i 2013 mot 757 i 2012 ikke mer enn 30 flere overnattinger, men i 2012 

var et betydelig antall døgn knyttet til bygginga av den nye sovefløya. For første gang 

passerer Snytindhytta også populære Guvåghytta i antall overnattinger. De senere års 

oppgraderinger i anlegget må rett og slett karakteriseres som vellykkede. Sol- og 

vindmølleanlegg fungerer utmerket, og synes riktig dimensjonert for den økte trafikken i 

mørketiden. Tilsynskvarteret har ICE-nett (internett), og i påska 2013 ble det etablert 

påskevakt som hver dag sendte værobservasjoner til yr.no og egen hjemmeside. 

Jubileumsgaven som turlaget fikk fra dronning Sonja, tresnittet «Mot Møysalen» som er laget 

av dronningen selv, er inntil videre plassert i Snytindhyttas tilsynskvarter. 

 



 8 

Trollfjordhytta (8 sengeplasser) hadde med sine 160 overnattinger i 2013 en liten nedgang 

fra 178 overnattinger i 2012.  Likefullt er besøket mangedoblet på få år, noe det nye uthuset i 

2009 med badstue sikkert må ta sin del av æren for. Trollfjordhytta er den av våre hytter med 

størst andel utlendinger. Gassflaska er nå montert på yttervegg, og dermed har alle hyttene nå 

utendørs oppbevaring av gassflaskene. 

Det er behov for å se på utbedring/omlegging av stien fra Trollfjorden, dels er det 

våte/gjørmete partier, og dels er det behov for sikring der det er som trangest mellom rørgata.  

og bekkefaret nedenfor. Fjellsportgruppa hadde en helgetur i slutten av april. Utover dette var 

det ikke arrangert overnattingsturer i regi av VT. 

Dagsturen fra Sløverfjorden til Trollfjorden gikk som vanlig av stabelen sommeren 2013. 

 

 
På tur ned fra Isvasshaugen (504 moh) til Trollfjordhytta. Foto: Willy Vestå 

 

Ingemannhytta (4 sengeplasser) hadde 120 overnattinger i 2013, 10 mindre enn fjoråret, 

men likevel bedre enn gjennomsnittet de siste årene. Det er i år 10 siden restaureringa av hytta 

i 2004, og hytta fremstår ennå som et lite smykkeskrin. Utover vanlig drift og supplering av 

forbruksmateriell og ved, er det laget ny stamp i utedoen slik at innholdet kan komposteres. 

Maling av tak innvendig står for tur, og det vurderes blant annet å klopplegge mer av 

adkomstløypa fra Sørfjorden og Godfjorden.  Brua like før hytta ble tatt av flom i desember 

2013, og må repareres i 2014. 

 

Ny hytte? 

Det planlagte ervervet av hytte ved Memålstuvatnet på Bø i Andøy lar fremdeles vente på seg.  

Jordskiftesaken som ble igangsatt for å sikre rettighetsforholdene til grunnen, er avsluttet, 

men det er uklart når vi kan komme i posisjon til å overta hytta. Det er opprettet en 

hyttekomite med Geir Mellem Klæboe, Andenes, som leder. 

I 2013 utredet også styret muligheten for å overta en privat hytte på Hadseløya, men først og 

fremst på grunn av usikret rettighet til grunnen hytta stod på, måtte man gå bort fra dette 

prosjektet. 
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Lavvoer og gapahuker 

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

gapahuk. Disse brukes mye til Barnas Turlag-aktivitet, blant annet var det nærmere 100 

personer her på julebordsturen i desember 2013. 

Ved Skipssanden i Øksnes, et par kilometer 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. 

 

Løyper og stier  
Sommeren 2013 ble løypa fra Snytindhytta og gjennom Møysalen nasjonalpark til 

Forkledalen og Memuruskaret remerket. Rundt halvannen kilometer gjenstår mellom Midtre 

Møysalvatn og Memuruskaret, men her er gammel merking relativt god. Visningsskilt er satt 

opp ved Midtre Møysalvatn (329 moh) og i Memuruskaret. 

Statskog har merket og kloppet løypa fra Ingelsfjordeidet og innover Forkledalen, og AL 

Møysaltur har påtatt seg ansvaret med å re-merke og vedlikeholde merkinga opp på 

Møysalen. Det er uklart om Harstad Turlag rakk å merke sin del i Forkledalen. 

I Nyksunddalen har Vesterålen Turlag lagt om deler av Dronningløypa. 

I Øksnes arbeider friluftsrådet med merking av kyststien mellom Klo og Stø, og det 

planlegges delvis felles informasjonstavler som viser både kyststi og dronningløype. 

 

I mars 2011 ble turlaget ferdig med, og fikk 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. 

 

 
 
Kjartan Jensen og Dag Tore Jensen ved det nymonterte skiltet i Memuruskaret, juli 2013.  

Foto: Trond Løkke
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Utgivelser  
Den nye På tur i Vesterålen kom i handelen i november 2011. I 2013 ble det solgt 840 bøker, 

slik at totalt salg er kommet opp i 7.639 bøker. Dette inkluderer 55 bøker som ble solgt 

gjennom Notabene-kjeden, men som vi ikke fikk oppgjort pga konkurs. Boka På hyttetur i 

Vesterålen (2011-utg) har pr. 31. desember 2013 gitt turlaget 650.000 kroner i overskudd. 

 

Vesterålskalenderen 2013, vårt 21. kalenderprosjekt, vil få et overskudd på mer enn 120.000 

kroner etter salg av 4.120 kalendere. Av dette rekord-tallet ble 600 solgte kalendere aldri 

oppgjort pga Notabene-konkursen. Totalt har vi tapt nærmere kr 100.000 på konkursen, dels 

på kalendere og bøker som ikke er oppgjort, men like mye fordi vi i 2013 ble mva-registrert 

og måtte betale mva for omsetning til Notabene de to siste årene, uten mulighet for å kunne 

fakturere. 

 

Etter iherdig innsats fra mange frivillige bidragsytere, og ganske særlig den innleide forfatter 

Alf Oxem, ble jubileumsboka Litt av en tur utgitt høsten 2013. Boka har høstet mange godord 

etter at den ble gitt som gave til medlemmene ved 25-årsjubiléet. I tillegg til gavebøkene er 

det solgt cirka 120 bøker, de fleste gjennom bokhandel. 

 

Medlemsbladet ”På Ræk” kom ut med to ordinære nummer, og det tredje nummeret ble 

erstattet av jubileumsboka som ble sendt medlemmene. Adrian Skogmo ble i 2013 avløst av 

vår nye redaktør Silje Nilsen, som har videreført det gode arbeidet med å fylle medlemsbladet 

med godt turstoff. 

 

 

 

 
 

Frode Anderssen og Tove Fredheim Hanssen under merkinga av årets Ti-toppstur på søndre Langøya. 

Foto: Sølvi Mathisen 
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Fjellsportgruppa 
Fjellsportgruppa ble opprettet høsten 2011, og ledes av et utvalg på 4 personer. I 2013 ble det 

satt opp 7 turer på programmet. En fjellsportsamling ble arrangert på Trollfjordhytta hvor 

fjellsikkerhet og veivalg var tema. Årets første tur gikk til Gavltinden, og Strandstinden ble 

besteget seinere på våren. Midnattsolturen fra Galten (Sigerfjord) til Gårdsdalstinden, samt 

toppturene til Klotinden og Tanipa måtte dessverre utgå p.g.a. dårlig sikt og sleipt føre. Totalt 

var det 30 deltagende på fjellsportgruppa sine tre gjennomførte turer 2013, altså en liten 

oppgang fra i fjor.  

I mars ble det arrangert skredkurs over to kvelder hvorav en teoridel og en praktisk del (ute). 

På dette kurset deltok ca. 40 personer.  

Erling Bjørstads stiftelse innvilget i 2011 oppstartsstøtta på kr. 30.000,-. Siste rest av midlene 

ble i 2013 brukt til å arrangere skredkurs, samt kjøpe in 4 skredsøkere. Høsten 2013 fikk 

fjellsportgruppa innvilget ytterligere 26.000,- fra samme stiftelse. Pengene skal brukes i 2014 

bl.a. på gjennomføring av skredkurs, og innkjøp av div. sikringsutstyr.  

 

 

Møter og representasjon 
Årsmøte ble avviklet på Sortland Hotell, 13. februar 2013.  

 

Remi Vangen, Camilla Lauksund og Trond Løkke deltok på DNTs landsmøte i Tromsø i juni 

2013.  

 

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

Dette utvalget skal bistå med å finne effektive løsninger og fornuftige standarder for 

hyttedriften over det ganske land, og møtes 3-4 ganger årlig.  Trond Løkke ble på landsmøtet 

2012 valgt inn i DNTs valgkomite, og skal sitte der i tre år. Han ble høsten 2013 også valgt 

inn i et utvalg som skal avgi en inntilling til DNT’s landsmøte i 2015 om hvordan bedre de 

minste foreningenes vilkår og rolle i DNT-familien. 

 

Ann-Britt Bastesen og Trond Løkke representerte Vesterålen Turlag på det nordnorske 

regionmøtet i Narvik i september 2013. 

 

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 planlegger lokale 

løypetiltak gjennom Løypeprosjektet til Vesterålen friluftsråd/Gjensidigestiftelsen, og det har 

vært flere møter i dette arbeidet. 

 

Trond Løkke deltok på styreledermøtet i Drammen 26.-27. oktober 2013 

 

Styreseminaret over en kveld og en hel dag i Digermulen 8.-9. november fungerte svært godt 

som sosial arena og faglig møte, og man kan fastslå at dette årlige seminaret er kommet for å 

bli. Seminaret gir helt annet rom for å drøfte mer grunnleggende utfordringer i styre og lag. På 

dette møtet ble organisering av turprogramarbeid, organisering av det daglige (styre)arbeid, 

samt turlagets rolle som samfunnsaktør satt på dagordenen. 

 

25-års jubileumsfest for tillitsvalgte, medlemmer og naboforeninger ble arrangert på Kinnarps 

Turistsenter 2. november. Den nye generalsekretæren Nils Øveraas representerte DNT 

sentralt. 
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Willy Vestå (Sortland), Ann-Britt Bastesen (Hadsel) har deltatt i regionalt prosjekt for 

kartlegging og verdisetting av friluftsområder i de enkelte Vesterålskommunene.  

 

 

Naturvern 
Vesterålen Turlag har i 2013 avgitt en rekke uttalelser til ulike plan- og utbyggingssaker. I de 

saker som omhandler vind- og vannkraft, har leder Trond Løkke erklært seg inhabil på grunn 

av ansettelsesforholdet til Vesterålskraft Nett AS. Arbeidet i disse sakene er ledet av 

nestleder. 

 

-Regionale planer for vind og vannkraft 

-Midtveishøring Byplan Sortland 

-Arealplan Andøy 

-Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017 Sortland 

-Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Bø 

-Arealplanprogram i Bø 

-Flyplassutredning på Skagen 

-Arealplan i Hadsel 

-Anke på konsesjon gitt for utbygging av Tverrelva i Sortland/Kvæfjord 

-Lokal pressemelding sendt om bekymring rundt «frislipp» av motorisert ferdsel 

 

 

 
Fra boka «På tur i Vesterålen». Foto Trond Løkke 
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Dugnad 
Med rekordstor aktivitet, noteres hele 10 000 timer dugnadsinnsats. Det er nesten like mye 

som i 2012 da vi hadde bygging av sovefløy på Snytindhytta som løftet timetallet til hele 

10230 timer, som var ny rekord.  

 

Arbeidets art Timer 

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

Turledelse, forberedelse og gjennomføring 2100 

Tilstelninger, medlemsmøter, jubileumsfester og konsert 400 

Skredkurs og førstehjelpskurs 100 

Prosjektet ”Kvit flekk på kartet” og «På tur i Grenseland» 400 

Ti-toppersturen 600 

Gapahuk Stø og Sortland 150 

Kasserer og regnskap 450 

Produksjon og salg av Vesterålskalenderen 450 

Produksjon av Jubileumsbok 400 

Vertskapsrolle 200 

Salg av turboka 100 

Produksjon av ”På ræk” 2 nummer à 150 timer 300 

Styrearbeid, forberedelse og gjennomføring av styremøter og årsmøte 1100 

Eksterne møter, landsmøte, styreledermøte, regionmøte mv. 400 

Tilsyn hytter, påskevakt mv. 700 

Dugnad hytter 450 

HMS arbeid 100 

Fjellsportgruppa  200 

Løypemerking og vedlikehold 200 

Medlemstjeneste, web-sider, facebook 400 

Uttalelser, høringer, deltakelse i kommunale utredninger 250 

Sum 10350 

 

 

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. Dette 

er også et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på vårt hyttetilbud. Turlaget har tegnet en 

mindre ulykkesforsikring for dugnadsdeltakere og andre som arbeider for turlaget.  Turlagets 

gjester og turdeltakere er ikke forsikret, på annen måte enn at turlaget også har tegnet en 

standard ansvarsforsikring lik den idrettslag må tegne for å kunne gjennomføre arrangement. 

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. 

 

Skredkurs 

Det ble arrangert skredkurs over to kvelder i mars. Første kvelden var det to timers teorikurs 

med instruktør Paul Arne Johansen, og den praktiske delen ble gjennomført en uke senere i 

Rundheia på Sortland. Totalt deltok ca 20 personer. Det satses på nytt skredkurs i 2014, da 

kjøres sannsynligvis kurset over en lørdag, hvor det blir lagt mest vekt på praktisk del (i 

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

aviser, nettaviser og vår hjemmeside.  I tillegg har alle aktiviteter vært annonsert gjennom de 

nevnte kanaler, og turlaget bruker årlig betydelige midler på slik annonsering. 

De senere år har turlaget hver høst hatt en målrettet vervekampanje mot deltakere på 

fellesturer og overnattingsgjester som ikke er medlemmer. Denne kampanjen er trolig en 

viktig årsak til lagets vedvarende vekst. Senhøsten 2013 kjørte man i tillegg en 

annonsekampanje i media til kr 15.000 hvor man lokket med gratis jubileumsbok. Totalt 83 

medlemmer ble rekruttert fram til årsskiftet, mot tidligere års kampanjer som har gitt rundt 40. 

Et lignende vervefremstøt vil bli gjort i 2014. 

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.  Det ble i 2013 slutt på ordningen hvor Vesterålen 

reiseliv administrerer bestillinger av bøker og kalendere som kommer inn via turlagets 

hjemmeside. Dette effektueres pt. av lagets sekretær. 

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%). 

 

 
 

Med straks 2000 «likere» er facebook blitt en viktig informasjonskanal. 
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Turlaget på nett 

Hjemmeside www.turistforeningen.no/vesteralen , Google besøkskalender for hyttene og ikke 

minst facebook er blitt viktige informasjonskanaler for Vesterålen Turlags medlemmer. 

Ganske særlig facebook har hatt en rivende utvikling, fra 900 «likes» i desember 2012 til 

nesten 2000 primo februar 2014. Enkeltbidrag når regelmessig opp i over 100 likes, noe som 

betyr at mange følger denne nettsiden. Vår facebookredaktør Kristin Green Nicolaysen skal 

ha mye av æren for at siden er levende og stadig oppdateres med nye bidrag. 

 

På hjemmesiden legges turprogram og annen mer relativt tidløs informasjon om våre tilbud. 

Google besøkskalender som ble opprettet for to år siden for å unngå kollisjoner mellom større 

grupper på hyttene, er et populært verktøy. 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. 

 

I 2012 var påmelding og betaling til vår 10-topperstur via hjemmesidene. Vi høstet mye nyttig 

erfaring av dette, men for 2013 fant man ut at det totalt sett var enklere og billigere å foreta 

manuell registrering av deltakerne ved start. 

 

Økonomi 

I 2013 ble omsetningen innenfor de mva-pliktige områdene hytteinntekter og boksalg såpass 

omfattende, at turlagets undersøkelser konkluderte at laget måtte mva-registreres. Vesterålen 

Turlag måtte svare mva for turboksalg for 2011 og 2012, men fikk samtidig tilbake mva på 

trykkeriregninga i 2011. Totalt ga dette alene et engangs kontantoverskudd på kr 200.000,- i 

2013. I fremtiden forventes mva-plikten også å gi pluss til lagets omsetning, da det er 8% mva 

på inngående hytteinntekter mens man for fradrag for 25% mva på inngående regninger 

(transport, forbruksmateriell, vedlikehold, fornyelser, investeringer etc.). 

Tross omfattende drift, med blant annet betydelige utgifter til annonsering av aktiviteter og 

utgivelser av medlemsblad, konkurs i bokhandlerkjeden Notabene som alene stakk avgårde 

med rundt kr 100.000,- av våre penger, og i år – utgivelse av en egen jubileumsbok, ble det et 

overskudd på kr 511.000,- i 2013. Dog var kr 219.000,- av dette spillemidler som tilhørte 

utbyggingen av sovefløy på Snytindhytta i 2012.  Ennå utføres kassererfunksjonen av en 

tillitsvalgt, noe som er imponerende hensyntatt det omfattende arbeid det etter hvert er blitt. 

 

Vesterålen Turlag er med kr 1.850.000,- på bok, og ingen gjeld, svært godt rustet til å ta fatt 

på nye, større prosjekter. 

 

Dronningbesøk 2013 

På nytt valgte dronning Sonja å legge en 10-dagers privat ferietur til regionen. Vesterålen 

Turlag var også denne gangen tilrettelegger og vertskap for turen, som startet med noen 

dagers opphold sør i Raftsundet, før kursen ble satt til Øksnes Vestbygd hvor resten av 

oppholdet ble avviklet. Dronningens regelmessige besøk settes tydeligvis stor pris på av 

distriktets innbyggere, og legges merke til langt utenfor vårt område. Spesielt i DNT-

sammenheng, er Vesterålen Turlag sett på som «Dronningens hovedknytning til DNT». 

 

http://www.turistforeningen.no/vesteralen
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Vesterålen Turlag 25 år 
Vesterålen Turlag ble stiftet 13.12.1988, og dermed kunne laget feire sine 25 første år i 2013. 

 

Jubileumskonsert 

Første ut av de store markeringene var gratis medlemskonsert på Snytindhytta med brødrene 

Lars og Ola Bremnes lørdag 24. august. Alle de 150 kg lydutstyr ble båret på mang en 

”sherparygg” fra og til Djupfjorden. Fredagen dukket det opp flere fargerike telt i terrenget 

rundt hytta, et antall som bare økte utover lørdagen. Ola og Lars gikk også fra Djupfjorden og 

da første tone ble satt i et upåklagelig, om enn litt surt vær, åpnet det seg en magi av de aller 

vakreste for de tett innpå 300 publikummerne. Av disse tilbrakte halvparten den påfølgende 

natta i et femtitalls telt rundt omkring hytteanlegget. 

 

Innstiftelse av og statutter for Peis-på-prisen, Hedersmedlem og Æresmedlem 

I forbindelse med jubileumsfeiringen ble det innstiftet hederstegn med tilhørende statuetter for 

Peis-på-prisen, Hedersmedlem og Æresmedlem. Styret nedsatte et eget hederstegnutvalg 

bestående av Gudrun Rasmussen, Leif Godvik og Sølvi Mathisen, som leverte sine forslag til 

styret. Turlaget engasjerte i tillegg kunstner Espen Skjønhaug til utforming av et diplom som 

ledsager hver av disse utmerkelsene. Diplomet er inspirert av Møysalen og planter som 

naturlig vokser i Vesterålen. Æresmedlem består av en nål med Vesterålen Turlags emblem 

med gullkant og innrammet diplom, samt at den utnevnte tildeles livsvarig fritt medlemskap. 

Møysalprisen – Vesterålen Turlags hederspris, består av samme nål som for æresmedlem, 

men med sølvkant samt innrammet diplom. Peis-på-prisen – Vesterålen Turlags dugnadspris 

består av en turkniv med inngravering.  

 

Jubileumsfesten 

2. november arrangerte turlaget den store jubileumsfesten for tillitsvalgte, innbudte gjester og 

medlemmer, på Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes. Til sammen samlet festen innpå 70 

festglade turvenner. DNT sentralt ved generalsekretær Nils Øveraas og flere av de Nord-

norske turlagene var også representerte. Som seg hør og bør ble det servert middag med god 

drikke til og musikalske bidrag fra Too Ra Loo og Remi Kristiansen. Ett av kveldens 

høydepunkt var utdeling av æresmedlemskap og Møysalprisen, Vesterålen Turlags hederspris. 

Se egen oversikt over tildelingene nedenfor. Peis-på-prisen har forøvrig ikke tilbakevirkende 

kraft, og kandidater ble ikke vurdert i denne omgang.  

 

Den mest spesielle gaven turlaget fikk i anledning jubileet, er et tresnitt «Mot Møysalen» 

laget av Dronning Sonja. Dette henger allerede på Snytindhytta. 

 

Søndag formiddag var det tur til Uværshula med Inge Johansen som stedlig forteller og videre 

rundt Hadseløya. Vår kjente turleder Ivar Mikalsen var kunnskapsrik guide i bussen. Et lite 

besøk til Galleri Uvær var også en del av turen.  

 

 

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) og Tove Margrethe Vestå (2013)
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Sak 3 
VESTERÅLEN TURLAG  -  REGNSKAP  2013 

 

RESULTATREGNSKAP  
   
 Driftsinntekter 

 

 
3000 Medlemskontingent 279 110 

3001 Salg Kalenderen 2013 108 940 

3002 Salg Kalenderen 2014 97 990 

3003 Inntekt Turboka mva i 2012 39 200 

3005 Turboka  (fakturert med mva.) 109 600 

3008 Salg av turbok avgiftsfritt 8 890 

3009 Jubileumsboka 7 080 

3010 Mva utfakturert for 2011 og 2012 144 550 

3011 Mva Skatteetaten tilgode 58 847 

3401 Tippemidler/spillemidler 249 000 

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 7 305 

3404 Frifond  39 527 

3406 Tilskudd NOBUR 16 959 

3407 Fordeling midler DNT 22 504 

3408 Sponsormidler div 28 000 

3409 Kom dæ ut dagen (KDU) 10 000 

3410 Nordland Fylkeskommune 20 000 

3411 Inntekt 10-toppstur 59 826 

3412 Støtte jubileumskonsert 22 500 

3500 Krus 16 200 

3601 Guvåghytta bet. for opphold 58 120 

3602 Snytindhytta bet. for opphold 82 257 

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold 23 745 

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 9 685 

3700 Tilskudd til Kalenderen(annonsering) 18 000 

3701 Inntekt turer  20 837 

3702 Momskompensasjon 68 114 

3704 Bergans/Devold 37 779 

3900 Refusjoner 4 096 

 Sum DriftsInntekter 1 668 662 

   

 Driftskostnader  
5000 Lønn/honorarer  24 000 

5901 Gaver og blomster 26 613 

6401 Investering Guvåghytta 36 050 

6402 Driftsutgif.Guvåghytta 33 371 

6403 Drift Snytindhytta 42 409 

6404 Drift Ingemannhytta 5 040 

6405 Løypemerking 5 331 

6408 Drift Trollfjordhytta 3 948 

6412 Bergans/Devold 37 779 

6413 Kostnader mva.registrering. 12 867 

6500 Maskiner, utstyr og verktøy 17 050 

6501 Datamaskin/utstyr 16 019 

6700 Jubileumsbok 2013 212 102 

6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr 2 000 

6801 Kalenderen Trykking 71 875 

6803 Kalenderen Div. utgifter 7 000 

6804 Data/PC- godtgjørelser 24 000 

6805 Trykksaker/bøker 6 938 

6806 Annonsering NY turbok 6 250 

6807 Ungdomsprosjekt Vertikal Ungdom 8 930 

6808 På Ræk 74 322 

6809 Diverse utgifter 14 065 
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6812 Fjellsportgruppa/klatringa 11 338 

6900 Telefon, mobiltlf, fax 12 478 

6901 Porto og kopiering 22 258 

7100 Representasjon (Dronningbesøk) 10 660 

7300 Reklame , annonser, internet 12 500 

7302 Annonsering turer 49 105 

7305 Annonsering barne/ungdomsturer 37 161 

7308 Annonsering vervekampanje medlemmer 7 500 

7400 Utgifter turer 22 987 

7402 Barne/ungdomsturer div.utgift 3 988 

7404 Turledersamling / Kurs 503 

7405 Opptur 19 000 

7407 Lavvoen Sortland 2 244 

7408 Prosjekt På tur i Grenseland 14 101 

7409 Lavvo Stø 1 112 

7410 Prosjekt "Kvit flekk på kartet" 3 160 

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke 23 447 

7503 Barnas Turlag 12 343 

7700 25 års jubileum 49 159 

7701 Styremøter og årsmøte 38 855 

7702 10-topps tur 48 318 

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer 5 540 

7704 Styreledermøter og hyttedriftsutv 864 

7705 Landsmøte 21 847 

7706 Andre møter/Reiser 17 354 

7708 Jubileumskonsert 36 554 

 Sum DriftsKostnader 1 172 334 

   

   
DRIFTSRESULTAT  496 327 

   

 Finansposter  

   

8040 Renteinntekter 32 547 

8140 Renteutgifter og gebyrer -746 

 Sum Finansposter 31 801 

   
ÅRSRESULTAT  528 128 

 

 
 

Ingemannhytta, en liten perle som er vel verdt et besøk! Foto: Trond Løkke 
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Sak 4    

Styrets forslag til handlingsprogram i 2014 

Behandles av årsmøtet 12. februar 2014 

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

fjellsportgruppa. 

 

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. Vi kjører en verveaksjon i media 

senhøsten 2014 med bokgave til nye medlemmer.  

 

4. Vesterålskalenderen utgis for år 2015 samt medlemsbladet ”På ræk” med tre nummer i 

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

vurdere bruk av nye kanaler som epostsendte flygeblad og nye nettmuligheter. 

 

5.  Turlaget skal fremstå som en attraktiv organisasjon for tillitsvalgte, turledere og andre 

bidragsytere, og det arrangeres fest for tillitsvalgte før neste årsmøte. Det må arbeides 

for å få inn flere bidragsytere til den daglige drift og spesielt turproduksjon. 

 

6.  Utrede mulighet for anlegg i Øksnes og Hadsel. Det vil bli foretatt utbedring av 

uteområder og stier ved Guvåghytta. 

 

7.  Fortsette ervervprosessen av en ny hytte i gården Bøs utmark i Andøy. 

 

8.  Deltakelse i regionalt skiltprosjekt/andre merketiltak. Det arbeides videre med 

informasjonstavle på gapahuk på Enge samt skilting av dronningløypa. Vurdere og evt 

gjennomføre utbedring og sikring av løypa mellom Trollfjorden og Trollfjordhytta. 

Vurdere og evt klopplegge deler av adkomstløypene til Ingemannhytta, samt utbedring 

av brua ved Ingemannhytta som ble tatt i flom før jul 2013. 

 

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

skredkurs for medlemmer våren 2014. 

 

10. Arrangere turledersamlinger for seniorer, Barnas Turlag samt turlederkurs i samarbeid 

med Lofoten Turlag og Harstad Turlag. 

 

11. Starte en prosess for å utrede muligheter for eget lokale. 

 

12. Utvikle det nettbaserte bildearkivet, spesielt mht. bruk ved annonsering av turer. 

 

13. Forberede nytt opplag av «På tur i Vesterålen». 

 

14. Deltakelse i regionalt prosjekt for kartlegging av friluftsområder i kommunene. 
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Sak 5 

VESTERÅLEN TURLAG  -  BUDSJETT  2014 
  Driftsinntekter Bud 2012 Regn 2012 Bud 2013 Regn 2013 Bud 2014 

3000 Medlemskontingent 290 000 272 704 290 000 279 110 300 000 

3002 Kalendersalg 250 000 255 760 225 000 206 930 225 000 

3003 Boka "På tur i Vesterålen" salg 0 3 120 200 000     

3001 Boka "På Hyttetur" salg 5 000 3 900 4 000     

3005 Nye «På tur i Vesterålen» salg, støtte 700 000 582 790 100 000 157 690 80 000 

3009 Jubileumsbok 0 0 0 7 080 4 000 

3010 Mva fakt 2011 og 2012       144 550 0 

3011 Mva til gode skatteetat       58 847 0 

3400 Thon stiftelsen, Extrastiftelsen støtte 200000 193000 268 000 249 000 0 

  Støtte jubileumskonsert       22 500 0 

3403 Prosjekter (Senior mfl.) 15 000 45 174 30 000   15 000 

3402 Grasrotandel 6 000 6 516 7 000 7 305 7 500 

3404 Frifond  50 000 35 745 35 000 39 527 40 000 

3406 Tilskudd NOBUR  20 000 21 328 22 000 16 959 20 000 

3407 Fordeling midler DNT  0 26 315 0 22 504 20 000 

3408 Sponsormidler, Extrastiftelsen div 0 10 000 30 000 28 000 10 000 

3409 Kom dæ ut dagen (KDU), Ti-topp  0 20 000 50 000 69 826 50 000 

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

3601 Guvåghytta inntekt 55 000 56 310 75 000 58 120 60 000 

3602 Snytindhytta inntekt 55 000 62 593 80 000 82 257 80 000 

3603 Trollfjordhytta inntekt 20 000 16 530 20 000 23 745 23 000 

3604 Ingemannhytta inntekt 9 000 8 040 10 000 9 685 10 000 

  Løypemerking 15 000 0 15 000 0 15 000 

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

3701 Inntekt turer ( Trollfjord) 20 000 14 000 15 000 20 837 20 000 

3702 Momskompensasjon 50 000 39 865 40 000 68 114 50 000 

3703 Diverse inntekter, refusjoner (3900) 0 2 304 5 000 4 096 5 000 

3704 Bergans/Devold   36 806 40 000 37 779 40 000 

  Kaffekrus       16 200 5 000 

  Sum Driftsinntekter 1 803 000 1 771 201 1 599 000 1 668 661 1 117 500 

              

  Driftskostnader           

5000 Lønn/honorarer  0 0 -12 000 -24 000 -20 000 

5900 Kurs/studieringer -6 000 -5 000 -5 000 0 -5 000 

5901 Gaver og blomster -15 000 -9 776 -20 000 -26 613 -12 000 

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

6401 Investeringer Guvåghytta -25 000 -15 076 -15 000 -36 050 -15 000 

6402 Driftsutgifter Guvåghytta -50 000 -61 306 -60 000 -33 371 -40 000 

6403 Driftsutgifter Snytindhytta -30 000 -43 504 -15 000 -42 409 -35 000 
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6404 Driftsutgifter Ingemannhytta -5 000 -4 149 -5 000 -5 040 -7 000 

6405 Løypemerking -12 000 -7 728 -5 000 -5 331 -20 000 

6406 Investeringer Ingemannhytta -4 000 0 -4 000 0 -4 000 

6407 Investeringer Snytindhytta 0 -17 095 0 0 0 

6408 Drift Trollfjordhytta  -10 000 -24 437 -10 000 -3 948 -5 000 

6410 Sovefløy Snytindhytta -400 000 -453 171 0 0 0 

6412 Bergans Devold       -37 779 -40 000 

6500 Maskiner, utstyr og verktøy  -15 000 0 -20 000 -17 050 -20 000 

6501 Datamaskin / utstyr div. -25 000 -21 064 -25 000 -16 019 -25 000 

6700 Jubileumsbok 2013   -37 600 -220 000 -212 102 0 

6800 Kontorrekvisita -9 000 -3 400 -9 000 -2 000 -5 000 

6801 Kalenderen Trykking -102 500 -71 875 -74 000 -71 875 -72 000 

6803 Kalenderen div. utgifter -8 000 -8 750 -9 000 -7 000 -9 000 

6804 PC-godtgjørelser -15 000 -20 000 -20 000 -24 000 -24 000 

6805 Trykksaker / bøker -10 000 -27 999 -10 000 -6 938 -10 000 

6806 Annonsering ny turbok (inkl 6811) -10 000 -23 263 -15 000 -6 250 -6 000 

6808 På ræk -95 000 -103 161 -105 000 -74 322 -110 000 

6807 Ungdomsprosjekt Vertikal Ungdom   -13 944 -10 000 -8 930 -10 000 

6413/6809 Diverse utgifter -5 000 -2 576 -5 000 -26 932 -10 000 

6810 Turbokprosjekt -400 000 -403 658 0 0 -50 000 

6812 Fjellsportgruppa/klatring -20 000 -8 844 -20 000 -11 338 -30 000 

6900 Telefon, mobiltlf. Fax -5 000 -8 706 -9 000 -12 478 -13 000 

6901 Porto og kopiering -22 000 -20 007 -20 000 -22 258 -25 000 

7100 Representasjon -5 000 0 -5 000 -10 660 -5 000 

7300/7308 Reklame, annonser, internet -10 000 -12 500 -12 500 -20 000 -25 000 

7302 Annonsering turer -50 000 -53 371 -50 000 -49 105 -50 000 

7304 Annonsering møter -5 000 -3 350 -3 500   -3 500 

7305 Annonsering barne/ungdomsturer  -40 000 -42 449 -43 000 -37 161 -40 000 

7306 Støtte til Base Camp -10 000 -10 000 -10 000   -10 000 

7400 Utgifter turer -30 000 -20 275 -20 000 -22 987 -25 000 

7402 Barne/ungdomsturer div utg   -6 541 -5 000 -3 988 -5 000 

  Seniorsatsing     -25 000   -15 000 

7404 Turledersamling / kurs -10 000 -4 928 -10 000 -503 -15 000 

7405 Prosjekt Opptur -15 000 -10 000 -10 000 -19 000 -20 000 

7407 Lavvo Sortland -30 000 -31 010 -5 000 -2 244 -3 000 

7408 Prosjekter Kalde spor, Kvit flekk mv -20 000 -18 228 -20 000 -17 261 -20 000 

7409 Gapahuk Øksnes -40 000 -20 993 -5 000 -1 112 -2 000 

7501 Forsikring  -24 000 -23 865 -25 000 -23 447 -30 000 

7503 Barnas Turlag  -10 000 -6 425 -6 000 -12 343 -12 000 

7701 Styremøter og årsmøte -20 000 -28 422 -28 000 -38 855 -35 000 

7702 Ti-toppstur   -55 477 -40 000 -48 318 -50 000 

7703 Deltakelse regionmøter, jubileer -18 000 -8 147 -10 000 -5 540 -10 000 

7705 Landsmøte -15 000 -15 199 -15 000 -21 847 -20 000 
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7704/7706 Andre møter/Reiser  -10 000 -6 732 -10 000 -18 218 -15 000 

7707 Arrangement og fester/markeringer -25 000 -18 805 -60 000 -85 712 -5 000 

7790 Diverse driftsutgifter -10 000 0 -5 000 0 -5 000 

  Sum Driftskostnader                                      -1 727 500 -1 859 624 -1 149 000 -1 172 334 -1 046 500 

              

  Driftsresultat 75 500 -88 422 450 000 496 327 71 000 

        
      

  Finansposter:           

8040 Renteinntekter 15 000 25350 30 000 32 547 35 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   -1 000 -932 -1 000 -746 -1 000 

  Sum Finansposter 14 000 24 417 29 000 31 801 34 000 

  Årsresultat                                                    89 500 -64 004 479 000 528 128 105 000 

 

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 hytteprosjekt, så som erverv og tinglysing av eiendom og 

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

 

 
 

Kanskje årets høydepunkt i jubileumsåret, gratiskonserten på Snytindhytta med Lars og Ola 

Bremnes. Foto: Trond Løkke
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Sak 7 

Valg – innstillinger til årsmøtet 12. februar 2014 
 

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 (gjenvalg) 
 

Nestleder  Willy Vestå, Sortland  
 

Sekretær  Camilla Lauksund, Sortland (gjenvalg) 
 

Kasserer  Heidi Ellingsen, Øksnes  
 

Styremedlem Remi Vangen, Øksnes  
 

Styremedlem  Berit Hansen, Bø (ny) 
 

Styremedlem Tor Arne Vik, Andøy (ny)  
 

Styremedlem  Ann Britt Bastesen, Hadsel  
 

Revisor   Johnny L. Johansen, Sortland (ny) 

 

 

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: Berit Hansen, Bø (på valg i 2015) 

1. medlem:  Bjørn Eide, Hadsel (på valg i 2016) 

2. medlem: Geir Mellem Klæboe, Andøy(ny) 

 

 

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

 

 

Etter årsmøtets avslutning vil det være anledning til å 

komme med innspill til lagets videre arbeid. 
 


