
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 22.01.2019   
 

Til stede:  Siri, Stine S., Monika (delvis), Svenn-Arne, Sigfús, Bjørn-Harald, Merete 

 

Sak 1 og 2  Årsmøte. 

Årsmøtet holdes i Nusfjord 19.mars, start kl. 19.00.  Lokaliteter Caroline.  Det er bestilt mat til ca. 30 

stykker.  Det prøves med annonsering av felles transport (buss fra Svolvær – Nusfjord, med stopp på 

Leknes) for å se om dette kan bidra til økt deltagelse.  Blir påmelding til denne, da har vi også mulighet til å 

justere antall i forhold til matbestilling. 

Årsmeldingen må være ferdig minst 2 uker før årsmøtet, trenger statistikk for å kunne gjøre denne ferdig.  

Må tas en runde på Nøkksætra for å sjekke overnattingstall for siste del av året. De ulike undergruppene 

kontaktes for å få inn rapport fra deres aktiviteter 2018. 

Ambisjoner om at årsmelding, regnskap og budsjett er ferdig til neste styremøte slik at vi kan ta en 

gjennomgang av sakene der. 

Valgkomiteen ønsker at det legges ut en notis om at de kan kontaktes dersom medlemmer har forslag til 

nye styremedlemmer.  

Ansvar buss /lokaliteter:  Stine 

Ansvar årsmelding:  Siri 

 

 

Sak 3.  Landsmøte 2019. 

Siri har deltatt på telefonmøte i prosjektgruppa der forarbeidet til styringsgruppemøte blei gjort. Der ble 

arbeidsoppgaver fordelt. Det er mye administrativt som gjøres nå, og når påmeldingen er åpnet er det få 

oppgaver frem til denne lukkes.  Da kan vi begynne å planlegge turen til Skrova mer detaljert med løsning 

på logistikk og behov for frivillige.  

Lofotposten har ikke forstått oppdraget vi har spurt om og kommet med et tilbud som ikke er det vi har 

bedt om.  (70 sider og opplag på 4000).  Det tas kontakt med Våganavisa for å få et tilbud fra dem på 

jobben.  Vi ser for oss en informasjonsavis på ca. 8 – 12 sider og et opplag som dekker deltakerne på 

landsmøtet.  

Ansvarlig: Siri 

I forhold til strandrydding er  LAS interessert i å delta på dette prosjektet som en samarbeidspartner.  

Bjørn- Harald kontaktperson og inviterer de til neste styremøte for en gjennomgang av hvordan et slikt 

samarbeid kan være.   

Ansvarlig: Bjørn-Harald 

Sigfús har deltatt på styringsgruppemøte (skype) der landsmøteprogrammet ble gjennomgått. Det var få 

endringer i forhold til forslaget fra prosjektgruppa. Invitasjonen er nå lagt ut og påmelding åpnet.  

Vedlegg 2: Dokument fra styringsgruppemøte.  

 

 

Sak 4.  Innrapportering  til DNT sentralt. 

I tillegg til rapportering til årsmelding skal det også rapporteres til DNT.  Det lages et utkast til 

oppsummering på dette og tas en gjennomgang på neste styremøte for å supplere det som eventuelt 

mangler.  

Ansvarlige: Sigfús og Svenn-Arne 



   

Sak 5.   Terrengsykling/beredskap. 

Denne saken gikk over til å bli en generell diskusjon rundt beredskap og risikovurdering. LT har ikke 

diskutert eller tatt standpunkt til noe rundt terrengsykling, så det er ikke et tema vi ønsker å ha på 

agendaen nå.  

 

 

Sak 6.  Lofoten Turlag på Værøy. 

Sigfús informerer om henvendelse ang. turlag på Værøy. Bodø ønsker at Værøy og Røst skal være lokallag 

under Bodø Turistforening.  Det var tenkt et felles møte på Værly i mars, men på grunn av vinterrutene på 

ferga foreslår vi at det utsettes til sommeren (etter Landsmøte) slik at møtet kan holdes på Værøy.  Da har 

alle lokale som er interessert mulighet til å delta.  

Ansvarlig:  Sigfús 

 

 

Sak 7.  Samarbeid Vågan bibliotek / Meieriet og Lofoten Turlag eventuelt andre lokallag.  

Lofoten Turlag ønsker å samarbeide med bibliotekene om prosjektet som fylkets biblioteker har fått støtte 

til. Vågan bibliotek har meldt inn at de ønsker å ha et slikt samarbeid.  Sigfús kontakter Meieriet for å høre 

om de er interessert i et tilsvarende samarbeid. 

Samtidig ble det etterlyst samarbeid med historielaget, så det tas kontakt for å høre om de er interessert i å 

ha felles tur med oss. 

Ansvarlig: Sigfús 

 

 

Sak 8.   Styreleders saker. 

1. Parkeringsplasser Torsfjord. 

Lofoten Turlag er ikke en høringsinstans i denne saken, og vil derfor ikke komme med noen uttalelse på 

planene rundt parkeringsforslaget.   

 

 

Sak 9.   Eventuelt. 

1. Skredkurs:  Dette er fulltegnet, base i Vågan. Det settes opp budsjett nå når deltakerbidraget er 

kjent, så lages det en søknad til ulike stiftelser / organisasjoner for å få dekket eventuelle 

underskudd.  

Ansvarlig budsjett: Stine og Merete 

Ansvarlig søknader: Svenn-Arne 

2. Klopping Svolværmarka: Vi har fått utsettelse til ut 2019 med å rapportere inn om dette prosjektet 

for å få ut de midlene som er tildelt.  Svenn-Arne sjekker ut med Advice i forhold til regnskapet og 

rapporterer inn til fylket.   

Ansvarlig: Svenn-Arne 

 

Neste styremøte: tirsdag 19. februar 

 

 
 
 
 
 
 



   

Vedlegg 1:   Oppgaver og ansvarsoversikt fra møtet 22.01.2019 
 
22.01.19 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG SK SC SBG SS SN SL BHB MS MK 

1 og 2 Årsmøte;  lokaliteter og 
dokumenter 

          

3 Landsmøte, info.avis, 
strandrydding 

          

4 Rapportering DNT           
6 Turlag på Værøy           
7 Samarbeid bibliotek og 

historielag 
          

9.1 Skredkurs           
9.2 Rapportering kloppeprosjekt           

            

 


