
   

Referat styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Digitalt  

Tirsdag 08.12.2020 kl. 18.00- 19.00 

 
Til stede: Bjørn Harald, Svenn-Arne, Siri, 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 er ferdig behandlet. 

 

Sak 2.   Planprogram klimaplan Vestvågøy. 

Viser til epost 05.11.2020 med to vedlegg. Foreløpig høringsfrist 18.desember 

Bjørn-Harald og Svenn-Arne går gjennom tilsendt materiale for å se om det er noen innspill fra LT. Hvis 

innspill sendes det til alle før det sendes inn. 

 

Sak 3.   Detaljregulering Skullbru boliogområde. 

Viser til epost 29.11.2020 med to vedlegg. Høringsfrist er 15.januar. 

Lofoten turlag har ingen innspill her. 

  

Sak 4.   Høring – Regional plan om vannkraft i Nordland. 

Viser til epost datert 29.11.2020 videresendt fra Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, Lofoten Turlag er 

ikke høringsmottaker.  

Lofoten turlag har ingen innspill til FNF Nordland her. 

 

Sak 5.   Lofotodden Nasjonalpark. 

Bjørn Harald informerer om styringsgruppa som nå er satt ned og hvordan det er tenkt arbeidet fremover. 

Første møte er utsatt til januar 2021. Møter vil finne sted i Vest Lofoten 

Svenn-Arne er valgt som vararepresentant for BH.  

 

Sak 6.  Ketilbua / Vollsmarka. 

Ketilbua/Vollsmarka opplevelser ved Ketil Høyen, fikk i 2016 eller 17 innvilget en søknad på ca kr 30.000 for 

opparbeidelse av uteareal og hytte ved Grønnlivannet i Nykmarka på Vestvågøy. I våre klausuler for tildeling 

skulle Turlaget ha tilgang til hytte/gapahuk mv - for våre grupper, og hytta skulle skiltes med navn og logo til 

Lofoten Turlag. Det er i etterkant gjort en stor jobb med vei og uteområde i tilknytting til denne hytta. Det er 

også tydelige planer for ytterligere tiltak. Hytta er ikke skiltet ihht klausul.  

 

Svenn-Arne kontakter Sigfus. Avtalen er at gapahuken skal merkes med skilt fra Lofoten turlag. Vi får laget 

skilt om de ikke allerede har fått det. 

 

 

Sak 7. Parkering Rundtind-området. 

Viser til epost 23.11.2020 ang. søknad om å få søke om opparbeiding av parkeringsplass gjennom Lofoten 

Turlag.  

Saken ble diskutert. Styrets forslag er å koble Lofotstien v/Frank Hagen til denne søknaden. Siri forfatter et 

svar til grunneier som sendes ut til alle i forkant. 

 

 



   

 

 

Sak 8.   Hyttebooking. 

Opprettelse av hyttebooking ser ut til å være en relativt stor jobb. 8 seksjoner med oppgaver vi må 

gjennom før vi eventuelt kan gå i gang med systemet.  Man må ha tilgang til foreningsnett for å få tilgang til 

kursene.  Styreleder har dette, men håper å legge til et par til slik at vi er flere som kurser oss. Vi trenger 

også maskin som har programvaren, denne kan lastes ned på flere maskiner for samme turlag / bedrift.   

Tenk gjennom om du kan tenke deg å ha et hovedansvar i å få informasjon om hvordan vi skal bruke 

systemet, og hvordan vi kan opprette det.  

 

Ingen har sett så mye på dette enda. Hvem i styret har tilgang til foreningsnett pr i dag? 

Med tanke på programvare, skal officepakken være tilgjengelig gratis. Heidi sjekker hvilken nettside den 

kan hentes fra. Tar med til neste møte. 

 

Sak 9.   Betaling på Sherpa. 

Se epost datert 07.12.2020 med informasjon om hvordan vi kan opprette konto for betaling på nett. Styret 

tar opp om vi skal opprette konto og implementere det i Sherpa for neste kalenderår. 

 

Snakket kort om dette og vi ser nytten i å ha betalinger i sherpa. Ved behov for å returnere penger vil det 

skje nærmest automatisk. Siri jobber med dette.  

Besluttet å ta saken med til neste styremøte.  

 

Sak 10.  Årsmøte. 

Forslag om at Årsmøte 2020 holdes i Svolvær tirsdag 23.mars dersom situasjonen er slik at vi kan avholde 

fysisk årsmøte. Saker utover vanlige årsmøtesaker: Strategiplan 2021 – 2025.  

Besluttet at invitasjon sendes med Fjell og Vidde, vi tar med info om kalenderen og de første turene i 2021.   

 

Sak 11.   Eventuelt. 

-Turprogram 2021. Siri sender ut til alle turledere og ber om beskrivelse. Fortsatt rom for flere 
turer om noen har innspill her. 
-Svenn-Arne snakker med «Til topps i Lofoten» og mulig samarbeid om turer midt i uka. 
-Innspill fra Svenn-Arne: I Skjelfjorden ble vannkilden tørrlagt i sommer. Naboen skal bore etter 
vann. Turlaget har et gammelt vedtak om at vi skal bore. Vi kjører på her og samarbeider med 
naboen om boring. 
-Orienteringssak: Svenning har sponset material til klopping i Svolværmarka fra Hengebrua til 
Sætra for nærmere 10 000,- Historielaget vil også sponse kloppinga med 10 000,- 
 
 
 
Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

8.12.20 
Saksnr. 

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

2 Klimaplan Vestvågøy           
6 Kjetilbua/Vollsmarka           
7 Parkering Rundtinden           
8 Hyttebooking, sjekke office 

tilgang 
          

10 Årsmøteinvitasjom m Fjell&Vidde           

 


