Referat

Styremøte nr 2 2020 i Lærdal Turlag

Tid
Stad
Til stades

Mandag 3. feb 2020 kl 19.00

Innkalla av
Forfall
Referent
Ordstyrar
Observatør

Møterommet Idrettsbygget
Rolf Engløkk, , Mais Hunderi, Anita Karlsen Bentås, Finn Gram, Elin Bjørkum, Silje
Andrea Feet (Barnas Turlag)
Rolf Engløkk
Stian Fagerlund
Anita Karlsen Bentås
Rolf Engløkk

Sakliste styremøte nr 2 3. feb 2020
1.

Referat fra forrige møte

2. Økonomi
3. Info fra Barnas turlag
4. Informasjonssaker.
- Info fra årsmøtet i SFT
- Status utskifting av nylontau
- Samordnet registermelding godkjendt i Brønnøysundregistrene
- Status fra oppstartmøte «Kartlegging av friluftsområde i Lærdal» fredag 31.

jan. Et spm som kom

opp i f m stier og gjreder var gjerdeklyvere/gjerdestiger...\..\..\Merkehåndboka.pdf s 34.
5. Bakketrimmen 2020, nye poster, utvide til 7 poster? ..\..\..\Bakketrimmen\2020 Klar til 1. april.
6. Toppturtrim, fem topper med elektronisk registrering på SjekkUT? (Sjønosi, Vetanosi, Høgeloft, Bleia
1717, Suletind, Freibotnfjellet?)
7. Onsdagsturer
8. Arbeidsoppgaver framover
9. Planprogram kommunedelplan
10. Årsmøtet i LæT, hva kan vi gjøre for å øke interessen?
11. Ymse
- Kurskvelder (medlemsmøte), emne/tid/sted/instruktør
- Kart og kompass, instruktør, når?
- Rutiner, sjekk mail, faste poster på styremøter, referat, hjemmeside, fb

Nr
1
2

3

Sak
3/2020 Referat fra styremøte nr 1
4/2020 Økonomi

5/2020 Info fra Barnas turlag

Referat, vedtak.
OK
Det er laget et bedre oppsett på økonomien,
særlig for å skille ut det beløpet som står
på fond i Lærdal kommune. God økonomi.
Ny bålpanne innkjøpt. Skal kjøpe
hengekøyer. Tur søndag 02.02.2020 (Komdeg-ut-dagen), 10 unger med voksne deltok.
Vil prøve å få med de litt eldre barna og,
finne nye aktiviteter som kan fenge.

Ansv., frist
Finn Gram

Silje Andrea

1

4

6/2020 Informasjonssaker.
- Info fra årsmøtet i SFT
- Status utskifting av nylontau
- Samordnet registermelding godkjent i
Brønnøysundregistrene
- Status fra oppstartmøte «Kartlegging av
friluftsområde i Lærdal» fredag 31.jan. Et
spm som kom opp i f m stier og gjerder var
gjerdeklyvere/gjerdestiger
...\..\..\Merkehåndboka.pdf s 34.
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7/2020 Bakketrimmen 2020, nye poster,
utvide til 7 poster?

Forslag om å få til en felles tur med barnas
turlag og turlaget om en tur for ungdom (1318 år?)
Kontingent til SFT ca kr 20.000 for 2020
«Sogn og Fjordane turlag» eksisterer
fortsatt selv om det er blitt Vestland fylke.
Søknader skal sendes til SFT, som
samordner og sender en søknad til Vestland
fylkeskommune.
Ca 500 meter med tau er skifta ut, mange
gode tilbakemeldinger. Taua har en levetid
på 8-10 år.
Innspill fra Kartlegging av friluftsområde i
Lærdal skal inn i samfunnsdelen i
kommuneplanen?!
LæT er positive til å lage gjerdeklyvere.

LæT

Det vert 7 bakketrimpostar i 2020. Liste
under referatet.

..\..\..\Bakketrimmen\2020 Klar til 1. april.
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8/2020 Toppturtrim, fem topper med
elektronisk registrering på SjekkUT?
(Sjønosi, Vetanosi, Høgeloft, Bleia 1717,
Suletind, Freibotnfjellet?)
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9/2020 Onsdagsturer

Me prøver noko nytt i 2020, og presenterer
fem toppturtrimpostar med elektronisk
registrering på SjekkUT: Sjønosi, Vetanosi,
Bleia 1717, Suletind og Freibotnfjellet.

Rolf legger inn

Styret tenker ut og samler inn forslag til
postar til onsdagsturane til neste styremøte
i mars.

Styret, publisere

posisjoner på
SjekkUT

på Facebook (Rolf)
at vi ønsker
innspill

8

10/2020 Arbeidsoppgaver framover

9

11/2020 Planprogram kommunedelplan
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12/2020 Årsmøtet i LæT, hva kan vi gjøre
for å øke interessen?

Bakketrim, toppturtrim, onsdagsturer,
søknader til kulturmidler, rydding og
merking av turstier, delta i to utvalg i
kommunen (Kommuneplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv 2021-2024 og
Kartlegging av friluftsområder i kommunen),
gjennomføre oppsatte turer: både
onsdagsturer og fellesturer.

Få inn foredragsholder (lokal eller
utenbygds?) som snakker om et tema, sted,

Styret pluss andre
frivillige

Rolf er med i
kartleggingsutvalg
et og Finn og Stian
er med i
kommuneplanarbei
det
Styret

2
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13/2020 Ymse.
- Kurskvelder (medlemsmøte),
emne/tid/sted/instruktør
- Kart og kompass, instruktør, når?
- Rutiner, sjekk mail, faste poster på
styremøter, referat, hjemmeside, fb

arrangement … Kakeservering, tidsramme
for møtet, program for møtet…
Har gjennomført kurs i sikringsradio og
førstehjelp i 2019.
Ny runde med førstehjelpskurs i 2020?
Kurs i kart og kompass i 2020.
Hvordan annonsere turer og kurskvelder?

Silje Andrea tar
ansvar for å
publisere for
Barnas turlag på
Lærdal kommunen
sin
aktivitetskalender.

Sjekke e-post

Styret. Send
«lest» eller
tommel opp når du
har lest e-posten

Bakketrimmen 2020
1. Mork
2. Vindedalen
3. St Olavskjelda
4. Hitakvile
5. Korpresten
6. Kyrkjehaugen (Erdal)
7. Kropp
Toppturtrim 2020
1. Sjønosi
2. Vetanosi
3. Bleia 1717
4. Suletind
5. Freibotnfjellet
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