
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Torsdag 29.10.2020 kl. 18.00-20.00 

 

Til stede: 

Siri, Svenn Arne, Monica, Bjørn Harald, Stine S, Haakon, Heidi. 

    
Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte og som ikke er satt opp som egen sak.  

Alle saker fra sist møte er avklart. Det eneste som blir med videre er: 

Sak 6 Båtrute Reinefjorden. Siri sender en henvendelse på vegne av Lofoten Turlag. 

Sak 6 Angående skilting/merking Sørvågen-Munkebu. Søknad om tippemidler. Frist er 1.11.20. Siri sjekker 

med Knut J om vi skal prioritere Svolværmarka der arbeid med reparasjon av kloppingen er igangsatt. 

 

Sak 2.  Vedovn i gave. 

Viser til epost om muligheten for å vinne vedovn levert av Norsk varme. 

Besluttet at vi søker om ovn til sikringsbu på Munkebu. 

 

Sak 3.   Skredkurs og skredworkshop. 

Angående søknad fra Andrej med tilbud til Lofoten Turlag dersom vi ønsker å arrangere kurs med godkjente 

instruktører.   

 

Diskusjon rundt dette, erfaring fra i fjor med få deltagere på tilsvarende skredkurs. Sender tilbakemelding 

til Andrej om å presentere opplegget på turledersamlingen. Eventuelt ha møte med dem i den 

sammenheng. 

Tenker å sette et krav om et visst antall deltagere før kurs blir bestemt gjennomført. Bare skredkurs i år. 

Høre om de kan lage en «skredkveld» eller ha innlegg på et medlemsmøte med info om skredkurs, 

skredutsyr mm.  

 

Sak 4.   Millionmåneden - søknad om bidrag til Sherpa-trappene på Reine og i Svolvær. 

Monika har fått forespørsel om bidrag til innsamlinga til sherpatrappene. Svenn-Arne og Bjørn-Harald 

deltok på møtet i denne saken og informerte derfra.  

Aksjonen prøver å samle inn inntil 500 000, da får de tilsvarende innsamlet beløp fra SparebankEn. 

Besluttet at Lofoten turlag gir 5000,- Ber om faktura. 

 

Sak 5.  Lofotkalender og retningslinjer for turer. 

Det ble jobbet videre med de viktigste punktene vi ønsker skal være med på en arbeidsbeskrivelse til 

komiteer/turledere.  

Årets kalender ble ikke ferdig før ferien og har derfor ikke solgt så godt som tidligere år. For å øke salget 

gjøres følgende: 

Legger ut informasjon om turkalender 2020 på FB. (Stine S) 

Annonse om turkalender i julebilaget som Våganavisa skal trykke. (Siri) 

Innkalling til årsmøte følger første fjell og vidde etter jul. Ta med ei side med info om å sende inn bilder til 

neste års kalender. 



   

Liste med aktuelle turer som har vært arrangert i turlagsregi legges ved programmet til turleder 

samlinga.  (Svenn Arne sender liste til Siri.) 

 

Sak 6.  Turledersamling.  

Gjennomgang og status på turledersamlingen.   

Påmelding, mat, lokaliteter, program. 

Lokaler er klart, ikke gjort noe med mat enda. Når antall påmeldte er klart etter påmeldingsfristen 1.11. 

sendes antallet til Bjørn H. (10 påmeldte pr 29.10)  

Avgjort at mat på samlingen blir ferdiglaget bacalao. Næringshagen har fasiliteter for å varme opp maten. 

Hele styret er invitert til samlinga uavhengig om man er turleder eller ikke. 

Siri sender ut program til deltagerne. 

 

 

Sak 7.  Styreleders saker 

Informasjon om div saker siden forrige møte.  

Spørreundersøkelse fra dnt Siri har svart 

Sjøvett Barnas turlag. Ikke relevant pr i dag 

Forespørsel fra kommunen i forhold til Odden. Siri sender melding til kommunen. Fortsatt interessert. Til 

turlagets medlemmer, skoleklasser og barnehager. 

Ambassadørkurset er blitt digitalt. Innspill på turledersamlinga.  

Landsmøtet. Bærekraftstrategi. Utsatt til landsmøtet juni 2021. Ut på høring til vinteren 

Møteplassen i DNT i tida som kommer. Felles kontingentsatser, kan ikke kreve at alle har samme sats. 

Marin forsøpling. Kurs i Bodø i november 

Gapahuk i Lofoten. Samarbeid med Friluftsrådet. Plassering i Svolværmarka ved oppgangen til Nøkksetra. 

Handlingsplan naturkultur mm 2021-2024 begrepet turist er tatt ut 

Handlingsplan Kyst 2021-2024 

Booking på nett. Diverse lenker med info. Inviterer inn alle i styret. 

Vindu på Nøkksetra er satt inn. 

 

Sak 8.   Eventuelt. 

 
Gjennomgang av referat fra sist styremøte på neste møte. Ingen innspill innebærer at referatet er 
greit og kan legges ut på nett (som pdf fil) 
 
Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

24.08.20 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG HB LBJ SBG SS SN JH BHB HC MK 

6 Båtrute Reinefjorden           
6 Skilting/merking Sørvågen-

Munkebu. Tippemidler? 
          

            
29.10.20 
Saksnr. 

           

2 Vedovn, søker til sikringsbu M.           
3 Skredkurs           
4 Millionmåneden           
5 Lofotkalender og turer           
6 Turledersamling           
            

 


