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Barnas turlag, Brønnøysund, aktivitetsrapport og økonomioversikt 
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Starte Barnas turlag Sømna; velge styre/ interimsstyre? 
Nye vedtekter for BRT – legges frem for godkjenning 
Valg; Valgkomiteens forslag 
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Styremøter 
Vi har avholdt 9 styremøter i tillegg til årsmøtet 
og behandlet 65 saker, flere saker er gjengangere! 
Noen saker behandles via e-poster mellom ansvarspersoner eksempelvis kontingent, 
fordeling av Frifond-midlene og Kom Deg Ut (KDU dagen) – tilskuddene fra DNT. 
Landsmøte 2016 var arrangert i Lom, leder deltok. 
 
Møte i Rådgivende utvalg for Lomdal & Visten, ingen deltok grunnet tidspunkt 
Regionmøte for nord-norske foreninger i sept, ingen deltok grunnet kostnad. 
 
 
 
Økonomi 
Kontingenten har i flere år vært lavere enn ordinær DNT sats, nå som vi har egen hytte 
og er i ferd med å bygge ny hytte har styret valgt å legge seg på den anbefalte DNT- kontingenten 
Tilskuddet blir høyere og en ekstra bonus gis for å drive Strompdalshytta.  
Nasjonalparkstyret for L & V gir BRT tilskudd på kr 15.000,- for stell og vedlikehold som utføres 
ved Strompdal gård av 10.klassene fra BBU og Salhus, BRT har ansvaret for uteområdet og et 
ønske om ivareta/gjenskape kulturlandskapet rundt hytta.  
 
Styret har i 2016 bevilget kr 25000 til møblering av Hilstads IL’s nye hytte på Hilstadfjellet ,  da vi ser    
på dette som en verdifull tilvekst  også for oss turgåere  i BRT.     
 
Turgåerne vil også ha registrert ved nyoppsatt skilt i Svarthopturstien  at BRT har støttet dette 
verdifulle nærturtiltaket med et mindre beløp.  
  
BRT er nå registrert i Frivillighetsregisteret og derigjennom også i Norsk Tippings 
Grasrotregister. DNT-medlemmer og andre gamblere kan derfor nå enkelt velge BRT 
som mottager av Grasrotandelsmidler i prosent av spilleinnsatsen.    
 
 
 
Medlemstall og kontingent 
I 2016 la DNT til rette for familiemedlemskap, kanskje nettopp derfor fikk BRT nok en  
gang rekordvekst på 1 år. Fra 298 i 2015 – til 407 i 2016 medlemmer fikk vi DNT ‘s diplom for 
foreningen med størst vekst i 2016 (merk små foreninger, med hele 33 % )  
Vega og Sømna har bidratt til størst økning! 
 
I år bruker BRT DNT’s satser for medlemskap! 
Medlemskap kan ordnes på nettsidene til BRT eller DNT 
Tall og statistikk er alltid spennende 
Hvor vokser det mest i BRT, Vega har vokst seg stor med 56 medlemmer (26 barn) 
                                                   Sømna har vokst til                 60         «             ( 8 barn) 
                                                   Brønnøysund                          282       «              (77 barn) 
                                                   Vevelstad                                   4                         
                                                    Bindal                                         5   
 
Alle tall basert på DNT’s medlemslister fra 1. nov 2016. Datoen for avslutning av 2016. 
 



 
 
Turer og Turbokser 
Den tradisjonelle langturen/overnattingsturen gikk i år via Auslia til Snøfjelltinden retur til 
Andalsvågen.  Magnar var turleder, han valgte å utsette turen en uke pga vær, en ubetinget  
suksess.  
Ødegårdsløpet ved Liv Jorun og Geir først i mai. Ja her blir det alltid mange deltakere og i 2017 
skal vi feire – dette er det 10 -året på rad BRT arrangerer Ødegårdløpet. 
Langfjorden – Stormdalshytta med overnatting og retur samme veien siste helga i mai med Frode  
som kjentmann – absolutt verd slitet – men her trenger vi merking eller GPS-spor – eller her må 
vi få til en ekte Ole Brum løsning = begge deler. 
Gullsvågfjellet, Breivasstinden, Leirådalen fellesturer med Asta som turleder. 
Skiturene på Tosenfjellet forsvant i veiraset i april i Tosbotn. 
Gåsheia den tidligere Tjalgmarsjen ble prøvd på nytt, denne runden fortjener «nytt liv» 
Flere varder er satt opp og mye kratt fjernet,  2 alternativ, kortere tur og en lenger tur. 
Nytt av året er Turboks på Durmålstinden, spreke Frode ordner slike utfordringer. Hva med en 
fellestur til våren på ski? 
DNT turbokser finner vi også på Grønndalsfjellet, Breivasstinden og Sæterfjellet. 
Vega fikk 2 turbokser til sine flotte topper – er de på plass tro? 
 
 
 
Holandsbua 
Styret har  etter siste årsmøte , i samråd med giverne, besluttet  riving av den gamle hytta med 
tilhørende uthus og erstatte dette med ny tidsmessig løsning tilpasset DNT’s ordinære løsninger.   
Det har etter dette i løpet av høsten ved dugnad i regi  av en hyttekomite ledet av Ole-Martin 
Lundberg, innenfor rammen av midlene opprinnelig avsatt til vedlikehold av den gamle hytta , blitt 
utført mye dugnadsabeid  i form av fjerning av trær og rydding av tomt, samt klargjort fundament  
for nytt uthus/anneks. Båten fra Navan-hytta er på plass, med  elektrisk påhengsmotor.   
 
I løpet vinteren/våren 2017 vil   den gamle hytta bli revet og fundament for ny hytte bli klargjort. 
Parallelt med dette arbeidet er planen at  nytt uthus skal oppføre reist og ferdigstilt til foreløpig bruk 
i påvente av at ny hytte kan  stå ferdig. Hyttekomiteen   har også  vært i kontakt med Sømna 
kommunes teknisk etat , ulike leverandører av hytter samt søkt hjelp hos DNT og andre instanser 
mht. tilskudd og annen finansiering av prosjektet. Det arbeides nå ned et samlet prosjekt som også 
inkluderer oppføring av den nye  hytta , med klarlegging av  konkrete  utbyggingsplaner,  
byggetillatelse, kostnadsoverslag, og finansiering , med sikte på om mulig   kontraktsinngåelse for 
levering av en  ferdighytte pr. 1.8.2017.   Dette vil kreve mye dugnadsinnsats og styrking av 
hyttekomiteen med nye medlemmer. Invitasjoner vil etterhvert bli sendt ut og medlemmene 
oppfordres  alle til å delta. Vi håper også på fortsatt positiv innstilling og hjelp fra Sømna kommune. 
 
På grunnlag av foreliggende planer og kostnadsoverslag , hensyn tatt til egenandel i form av  tomt og 
dugnadsinnsats , utarbeides et samlet prospekt for prosjektet, samt  finansieringsplan. Det gir også 
grunnlag for å  søke om tilskudd fra ulike hold/aktuelle ordninger.  I starten vil BRT måtte 
forskutterer av egne avsatte midler til hyttebygging   de kontante utlegg.  
  
 
 
 
 



 
Gaver / sponsing 
Noen fyller år innimellom og de aller fleste feirer jul. Med styremøte 20.desember var 
det naturlig å bestemme seg for en julehilsen til mest aktive. Håper ingen ble glemt! 
 
 
 
Vedtekter 
 På forrige årsmøte ble det vedtatt utarbeidet nye vedtekter. En arbeidsgruppe la  før nyttår  frem   
sitt forslag for styret , som med noen mindre endringer har samlet seg om det forslag som nå legges 
frem for årsmøtet til godkjenning.   
Arbeidsgruppen foreslo også endret lagets navn, men styret har valgt å avvente dette til et senere 
tidspunkt etter at årsmøtet og medlemmene har fått anledning til å vurdere dette nærmere. 
Komiteen har bestått av; Per Martin Olderbakk, Halvard Kristensen og Roald Tørrissen   
 
Det ble i styremøte 14. februar fastsatt et reglement for Rutiner/retningslinjer som i 
forholdet mellom undergruppene og BRT skal sikre mest mulig enkelt samarbeid.   
Komiteen har bestått av; Renate Mathisen, Per Martin Olderbakk, Arild Strømmen 
Og Frode Granås-   
 
Brønnøysund Turlag har 3 aktive aktivitetsgrupper, DNT-ung, Bt V og Bt B og ønsker oppretting av 
Bt også i Sømna? Fint om vi får på plass et styre /interimsstyre på årsmøtet nå. 
 
 
Brønnøysund Turlag  (1902) 1927 - 2017   
Målet er en enkel markering av 90 år som turistforening tilhørende DNT  
Starten var allerede i 1902 som Helgeland Turistforening (Helgeland TF 1902 – 1950) 
 
Foreningen ble delt i 3 turistforeninger i 1927, Rana, Brønnøysund og Helgeland TF. 
Kilde «Til fjells i Nordland» utgitt av Nordland fylkeskommune 
 
Ja, den som kunne hatt tilgang til protokoller fra starten og frem til 1976. 
Hytta i Navan 1934 – 1936 har vært det store samlingspunktet og mye av 
innsatsen har vært knyttet til Navan-hytta. 
I 1977 gikk jubileumsmarsjen fra Vedal til Turistforeningshytta 2. okt (24/9) med 70 deltakere. 
 
90 år må markeres og vi velger å tilby noen fellesturer også i 2017 og med en spesiell  
fellestur i september der vi gjør oss kjent med Lysingen/Lysinghesten og tenker oss en 
avslutning rundt Holandsbua- vårt nye prosjekt som kan være en fin markering og en  
feiring verdig! 
 
 
 
                             Brønnøysund  5. mars 2017 
 
                                  
 Roald Tørrissen                                                Asta Høyland 
       sekretær                                                          leder 
  



 


