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Sak 2      Årsberetning 2017 – oversikt tillitsvalgte 
 

Det er gjennomført årsmøte og 9 styremøter i 2017. I tillegg var det styreseminar i november i 

Nyksund. Følgende årsmøte- og styreoppnevnte tillitsvalgte og egenkonstituerte utvalg har 

vært i funksjon i året som har gått: 

 

Styret: 

Leder: Trond Løkke, Kringelen, 8407 Sortland, tlf 97 60 19 06 

Nestleder: Berit Hansen, Nilsåsveien 32, 8475 Straumsjøen, tlf 970 19 797  

Sekretær: Camilla Lauksund, Elvebakken 38C, 8403 Sortland, tlf. 95 90 38 05 

Kasserer: Heidi Ellingsen, Kirkeveien 32, 8430 Myre, tlf 99 22 71 09 

Styremedlem: Stine Bakkan, Ekranveien 16, 8430 Myre, tlf 977 51 195 

Styremedlem: Tor Arne Vik, Bjørnskinn, 8484 Risøyhamn, tlf 911 66 947 

Styremedlem: Willy Vestå, Postboks 418, 8401 Sortland, tlf 91 77 07 69 

Styremedlem: Christian Bakken, Vangen, 8450 Stokmarknes, tlf.  907 45 945 

Ragna Renna og Sølvi Mathisen har møtt fast som ressurspersoner på styremøtene. 

 

Revisor: Jul-Are Pettersen, Øksnes 

 

Valgkomité 

Leder:          Lena Darén, Sortland 

1. medlem:   Gudrun Rasmussen, Øksnes 

2. medlem:   Remi Vangen, Øksnes 

 

Følgende personer er engasjert/oppnevnt av styret til lagets øvrige 

virksomhet:  

 

Turene  

Turkoordinator: Sølvi Mathisen  

Infoansvarlig: Willy Vestå  

Programansvarlig:  Sølvi Mathisen 

Medarbeidere:  Stine Bakkan - Øksnes, Berit Hansen - Bø, Camilla Lauksund - Sortland, Tor 

Arne Vik - Andøy og Ragna Renna (Turbeskrivelser nett) 

Barnas Turlag: Sølvi Mathisen og Camilla Lauksund  

Seniorsatsinga: Sølvi Mathisen 

 

Løypene 

Ansvarlig: Trond Løkke 

Adkomstløyper til hyttene: Hyttetilsynene 

Stø-Nyksund: Leif Godvik  

Møysalløypa: Trond Løkke 

 

Hyttedrift 

Ansvarlig: Trond Løkke 

Hyttestyre Trollfjordhytta: Trond Løkke (leder), Jan Reinertsen og Ragna Renna 

Hyttestyre Snytindhytta: Trond Løkke (leder), Ragna Renna og Thomas Stigen.  

Hyttestyre Guvåghytta: Tom R. Jakobsen (leder), Remi Vangen (gått ut i 2017), Rolf Hugo 

Eriksen, Anne Røstberg, Arne Kaasen, Berit Hansen og Ole Jostein Brenna. 

Ingemannhytta: Asle Hansen (leder), Edon Hanssen 

Gapahuk dronningløypa Øksnes: Leif Godvik 

Lomtjønnåsen Sortland: Sunniva Birkeland  
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Turlagsstua: Camilla Lauksund (kontaktperson), Interrimstyre nybygg: Thomas Stigen 

(kontakt), Rune Kvannli, Kristine Røiri, Trond Løkke, Knut Werner-Hagen, Kjartan Jensen  

 

Utdanning, kurs og HMS 

Ansvarlig for risikovurdering turarrangement, turledersamling og kurstilbud: Sølvi Mathisen 

Medarbeider: Ragna Renna 

Ansvarlig for HMS-system hyttedrift: Trond Løkke 

 

Arrangementer  

Ansvarlig: Ragna Renna 

Medarbeidere: Berit Hansen, Heidi Ellingsen og Christian Bakken 

 

Kalenderen  

Ansvarlig: Willy Vestå 

Medarbeidere produksjon: Anita Higraff, Bjørn Eide, Åse Fredriksen og Gudrun Rasmussen 

Medarbeidere salg: Karin Sørensen, Ivar Mikalsen, Camilla Lauksund (nettsalg), Berit 

Hansen og Gudrun Rasmussen 

 

Medlemsbladet På ræk 

Ans. redaktør: Turlagets leder Redaktør: Inger Merete Elven 

Redaksjonsutvalg: Ragna Renna (redaksjonssekretær), Trond Løkke og Willy Vestå. 

 

Boksalg 

Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeider: Camilla Lauksund (nettsalg) 

 

Nettutvalg  

Leder: Christian Bakken 

Ansvarlig hjemmeside:  Gøran Karoliussen (gått ut i 2017) 

Medarbeidere hjemmeside: Tor Arne Vik, Tove Fredheim Hansen (ny) 

Ansvarlig facebook og nettbasert bildearkiv: Kristin Green Nicolaysen  

Ansvarlig besøkskalender/turlagsepost: Tor Arne Vik og Ragna Renna 

 

Fjellsportutvalg  

Remi Vangen (leder, gått ut i 2017), Tom Lassesen (ny kontaktperson), Kjartan Jensen 

(utstyrslager, gått ut i 2017), Lars Rask (ny ansvarlig utstyr), Ragna Renna, Lill-Karin Leinan, 

Christian Bakken og Camilla Lauksund 

 

Medlemstjeneste/vervekampanjer  

Ansvarlig: Trond Løkke  

Medarbeidere: Tove Vestå (salg av medlemskap), Camilla Lauksund (verving turdeltakere) 

 

Historikk (dokumentasjon, utklippsbok etc.) 

Ansvarlig: Tove Vestå 

 

Hederstegnutvalg 

Trond Løkke (leder), Sølvi Mathisen og Willy Vestå 

 

Regionalt merkeprosjekt 

Sortland: Trond Løkke, Øksnes: Remi Vangen, Bø: Berit Hansen, Andøy: Geir M Klæboe 

 

Prosjekt «Lær i naturen» 

Kontaktperson: Willy Vestå 



 

 4 

Årsberetning 2017 
 

For første gang passerte turlaget 2000 medlemmer etter en medlemsvekst på 4,9% fra 1954 

medlemmer i 2016 til 2050 medlemmer i 2017. Og det 12 år etter at vi passerte 1000 

medlemmer i 2005 og 29 år etter at vi startet med 120 DNT-medlemmer i distriktet vårt i 

1988. Antall hytteovernattinger økte med 12,3% fra 2541 til 2854, hvilket er samme store 

vekst som året før, uten at det er blitt flere senger i hyttenettet vårt. 2196 personer deltok på 

turlagets arrangementer, som er en nedgang på vel 150 fra året før. Dugnadsinnsatsen var på 

over 11.000 timer, hvilket befester det omfattende frivillige arbeid som legges ned i 

foreningen.  

 

Årets største prosjekt på hyttesiden var igangsetting av ny Trollfjordhytte. Anlegget på 70 

kvm og 12 sengeplasser samt tilsynskvarter med en kostnadsramme på 2,7 mill vil fullføres 

sommeren 2018. Av større arrangement er det verdt å trekke fram konserten på Turlagsstua 

sammen med Sortland Jazzweekend og Ti-toppersturen som begge har tresifret deltakelse. 

 

Sjøl med påbegynte investeringer kr 250.000,- på Trollfjordhytta og Turlagsstua, gjøres 

årsregnskapet opp med bare kr 10.000,- i minus. Hytteinntektene har økt betydelig på grunn 

av bla. økt besøkstall og innføring av Vipps, og bidrar med 150.000,- netto til regnskapet. 

 

Vesterålen Turlag er med nesten kr 2.400.000 på bok, og ingen gjeld, godt rustet til å 

ferdigstille Trollfjordhytta, og utvikle Turlagsstua. 

 

 

 
 

Turen til Dyrøya i Øksnes, med topptur på Blåtinden og matstell på brygga til Rune og 

Helene Hilde, er populær. Foto: Helene Hilde 
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Organisering av styrearbeidet 
Styret har organisert sitt arbeid ved å fordele oppgavene gjennom en egen «styreinstruks» 

som revideres etter hvert årsmøte. Styremedlemmene er her gitt ansvar for alle de ulike 

oppgaver som tilhører vår omfattende virksomhet. Styremøtene er å betegne som 

arbeidsmøter hvor man mer planlegger den daglige drift og fordeler oppgaver, enn å legge 

strategier for framtida. I 2017 er det også laget et årshjul som skal hjelpe styret å huske på alle 

løpende oppgaver. Det er også opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder (Trond), nestleder 

(Berit) og et styremedlem (Willy) som ivaretar saksbehandling mellom styremøtene. 

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, og alt arbeid gjennomføres på dugnad. I den grad noen 

må avspasere fra ordinær jobb «utover det rimelige» for å skjøtte oppgaver på dagtid, har 

styret vedtatt å kompensere dette.  

 

Turaktiviteter  
110 turer med 2196 deltakere er det Vesterålen Turlag kan bokføre i 2017. I året som gikk 

hatt et godt samarbeid med Harstad Turlag og Lofoten Turlag. Videre er det mange lag og 

foreninger som vi har hatt gleden av å samarbeide med. Det kan være lån av utstyr, felles 

arrangement, hjelp med turledelse og felles annonsering. Nytt i fjoråret var at fellesturene og 

fjellsportturene fikk en mer detaljert beskrivelse på vår hjemmeside. Dette arbeidet vil 

fortsette og målet er at alle aktivitetene skal ha en god omtale med tanke på turens startsted, 

lengde, terreng, mulige utfordringer underveis, utstyr og tidsbruk. 

 
 

År Senior Fjellsport Barnas Turlag Fellestur Sum 

2017 237 (26) 59 (10) 1061 (29) 841 (45) 2196 (110) 

2016 286 (26) 87 (6) 1005 (34) 975 (45) 2352 (111) 

2015  219 (22)  48 (10)  1253 (37)  545 (36)  2065 (105)  

2014  156 (27)  32 (9)  1168 (35)  771 (48)  2127 (119)  

2013  145 (23)  30 (5)  1350 (30)  1094 (38)  2619 (96)  

2012  94 (12)  21 (3)  1349 (32)  860 (70)  2324 (117)  

Tabellen over viser deltakerantall og i parentes antall turer som har vært programfestet fra 

2012 til og med 2017. Større arrangement som Trollfjordturen med «Brødrene», konserter, 

10-toppersturen og OPPTUR gir et godt tilslag i deltakerantallet. Ser vi bort fra disse 

arrangementene har vi i 2017 et gjennomsnittlig deltakerantall på 18 personer pr. tur.  Selv 

om tallene over viser en nedgang, så bruker vesterålsfolket marka! TellTur-prosjektet med 

merking av turstart og mål har gitt oss mange nye oppgåtte og etter hvert godt brukte stier. 

Folket er i marka, mer enn før! 
 

Vesterålen Turlag har som mål at det skal være tilnærmet lik mengde aktiviteter i alle 

vesterålskommunene. Dessverre opplever vi at i enkelte kommuner er det få familier og barn 

som deltar på barneturer og få seniorer som deltar på seniorturer. I disse kommunene er det 

blitt vanskelig å finne engasjerte turledere for disse turgruppene. Oppfordringen er at ønsker 

du at det skal være et tilbud i din kommune, så må du ta med deg en turvenn og delta! 

Vesterålen Turlag ønsker også å holde fast på «tradisjonsturene» som f. eks. Trollfjordturen 

med «Brødrene», båt- og guideturene til Gaukværøya, fullmåneturer til Snytindhytta, 

lommelyktturen til Mørsje, kveldsmatturen til Lomtjønnåsen, fortellerstunden i gammen i 

Hadselåsen, Hadseløya på tvers og topptur på Reinspelen. Dette er aktiviteter som har vært 

arrangert år etter år og med godt oppmøte. Vesterålen Turlag er en stor takk skyldig til alle 

turledere som gang på gang har stått for planlegging, påmelding og gjennomføring. 
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Barn og ungdom 

Barne- og ungdomsprosjektet «Fyr og flamme» ble avsluttet med vellykket bålkurs og natursti 

i Kråkberget skjærtorsdag. I alt hadde det fylkesstøttede prosjektet 297 turdeltakere. 

Prosjektet «Lær i naturen» avløste «Fyr og flamme», og her ble det blant annet avviklet en 

overnattingstur for barn og ungdom til Skogsøya i samarbeid med Sortland Friidrettsklubb – i 

tillegg til en lang rekke dagsturer for barn. Skogsøy-turen hadde 44 deltakere. 

 

Barnas Turlag har et variert og godt tilbud særlig i Andøy, Hadsel og Sortland kommune. Her 

er det mange familier som tar barna med på kveldsmattur, fortellerstund, orienteringsløp, 

isfiske, topptur, hundekjøring, klatring og den vanlige markaturen med bålkos. Vesterålen 

Turlag vil fortsatt legge til rette med ulike aktiviteter for barnefamilier, så avsett tid og ta 

ungene med på aktiviteter sammen med andre, ute i det fri! 

 

 

 
Seniortur til Nils Persavatnet. Foto: Aud Eide 

 

Hytter og anlegg 
De store hytteanleggene Snytindhytta og Guvåghytta har hatt betydelig økning i besøket, og 

det preger både totalstatistikken og økt inntekt i regnskapet. Trollfjordhytta holder seg på 

rundt 300 overnattinger, og her er det igangsatt bygging av ny hytte for bedre å ivareta dagens 

besøkende samt møte en forventet fremtidig økning i besøkstallene.  

Vår nye storstue Turlagsstua i Sortlandsmarka er delvis modernisert med nye ovner, og 

skisser for fremtidig ombygging og nybygg er laget. Hytta har vært i drift i forbindelse med 

utfartshelger og arrangement, men er ikke åpnet for ordinær bruk av gjester. Forhåpentligvis 

vil man i løpet av 2018 klare å starte opp detaljplanlegging av ønskede ombygginger/nybygg. 

Det har i alle år ligget til grunn et forbud mot kommersiell bruk av turlagets hytter. Styret 

vedtok imidlertid i 2017 å åpne for slik bruk om de kontakter turlaget på forhånd. Dette for å 
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tilse at bruk ikke er i konflikt med annen stor utfart, og at alle i følget betaler ikke-

medlemspris inkl badstuebruk (dvs kr 340,-).  Det ble også besluttet at gruppa 19-26 år skal 

betale halv pris av voksenavgift, mot gratis for slike medlemmer tidligere. 

I oktober befarte noen styremedlemmer hytta ved Grytvatnan i Moelvfjellene som turlaget har 

fått tilbud om å overta. Inntil videre er saken satt i bero.  

 

I 2017 økte overskuddet i hyttedriften betydelig til ca kr 363 000 i inntekter (kr 277.000 i 

2016) og rundt kr 210.000 i utgifter (kr 200.000 i 2016). Økt besøkstall og innføring av Vipps 

er vesentlige årsaker til økningen.  Da er ikke påbegynte investeringer til Trollfjordhytta (kr 

191.000,-) og Turlagsstua (kr 56.000,-) hensyntatt. Det legges ned et betydelig antall timer for 

å opprettholde vårt kvalitetsmessig gode hyttetilbud.  

 

Besøksstatistikk  

 

 
 

År Guvåghytta Snytindhytta Ingemannhytta Trollfjordhytta Totalt 

2006 723 405 100 13 1241 

2007 646 390 42 19 1097 

2008 735 559 89 57 1440 

2009 753 645 102 139 1639 

2010 830 595 103 129 1657 

2011 728 645 115 222 1710 

2012 957 757 130 178 2022 

2013 763 789 120 160 1832 

2014 877 895 131 197 2100 

2015 1093 815 114 239 2261 

2016 1038 1033 151 319 2541 

2017 1257 1152 139 306 2854 
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Guvåghytta (19 sengeplasser) hadde i 2017 besøksrekord med hele 1257 overnattinger, mot 

1038 i 2016. Mye av dette skyldes høy besøksfrekvens av skoleklasser, spesielt i 

høstmånedene. Så stort besøkstall krever tilsvarende høy tilsynsfrekvens. I perioden mai til 

november foregår dette ukentlig, i øvrige måneder noe færre tilsyn.   

I 2017 har følgende vært utført/utbedret/byttet; diverse utvendig maling, mosefjerning på tak, 

pipehatter, takrenner, benker i badstua og nytt bord og sittebenker ved hovedhytta, fire «nye» 

batterier og egen fastmontert lader for ekstra lading i mørketiden, skogrydding langs 

tilkomstveier og rundt hytta, pusset og lakket benkeplate i Mathiasnaust og kjøkkenfront i 

hovedhytta og rundvask. Vi trenger flere hender til denne jobben, med oppfordring til neste 

vaskedugnad i juni 2018.   

Låsebeslag i Haraldnaustet og lager i Teastua ble brutt opp. Ingenting ble stjålet og vi har 

reparert skadene. Et tyveri er registert, da den nye Dab-radioen i Mathiasnaustet ble stjålet.  

 

Ingemannhytta (4 sengeplasser) hadde 139 overnattinger i 2017, som er omtrent på samme 

nivå som foregående år for denne beskjedne, men flotte hytta. Ingemannhytta har mange 

trofaste brukere som legger helgeturer dit, gjerne i den mørkeste årstiden. Det ble montert nytt 

solcelleanlegg på hytta høsten 2016, som har fungert i hele 2017 uten feil eller tom 

batteribank. Turlaget har kontaktet reindriftsnæringa med spørsmål om å få utvide vedskjulet, 

men de ønsker ikke et slikt tiltak velkommen. 

 

 
Guvåghytta blir base for NRK’s satsing «Hele Norge på tur»? Foto: Kristin G. Nicolaysen 

 

Snytindhytta (22 sengeplasser) satte ny besøksrekord med 1152 overnattinger. Dette er over 

11% oppgang fra den forrige rekorden på 1033 overnattinger i 2016. På det meste var det 38 

gjester på hytta i påska 2017, dog måtte noen ligge i telt. Sol- og vindstrømanlegg har fungert 

tilfredsstillende siste 2-3 år uten feil eller stopp. Storhytta fikk i februar montert avtrekksvifte 

over komfyr, og dette har redusert problemer med stekeos og fett betydelig. Det er montert 

egen protokollhylle i storhytta i håp om at det gjør protokoll og hyttebok mer synlig.  

Det var også påskevakt på Snytindhytta med daglige observasjoner og utlegging av oppdatert 

besøks- og føreinformasjon til Facebook og lokale medier. 
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Trollfjordhytta (8 sengeplasser) Det ble besluttet i 2017 å starte bygging av ny 

Trollfjordhytte på 70 kvm og 12 sengeplasser. Tiltaket ble godkjent av Hadsel kommune 

sommeren 2017, og fundamentet ble ferdigstilt i september 2017. Det er søkt om til sammen 

1,6 mill kr i støtte fra spillemidlene og Olav Thon til prosjektet som har en totalverdi på 2,7 

mill kr. Etter utbygging vil Trollfjordhytta ha totalt 20 køyeplasser pluss 2 køyer i eget 

tilsynskvarter. I tillegg vil det bli laget et 8 kvm stort vedskjul mot eksisterende hytte. 

Anlegget har de siste årene hatt betydelig besøksøkning, spesielt av turister og da med stort 

innslag av østeuropeere. Egen tilsynsdel gir muligheter til å ha vertskap på anlegget i perioder 

med stort besøk.  

 

 

 
Planløsning til den ny Trollfjordhytta som bygges i 2018. Skisse: Trond Løkke/LaLinja 

 

Turlagsstua  

I august 2016 overtok turlaget det som nå heter Turlagsstua i Sortlandsmarka. I 2017 ble det 

montert nye vedovner i stua og kjøkken med bla nye brannmurer. Det er ellers foretatt annet 

forefallende vedlikehold, men hytta er ikke åpnet for ordinært utlån. Den har vært brukt til 

blant annet påskekafe og arena for jazzkonsert i september 2017 med 100 tilhørere i 

forbindelse med Sortland Jazzweekend. Mange er engasjert i driften og det foreligger skisser 

til både nytt uthus og påbygging av eksisterende hytte for å få flere sengeplasser. Tiltakene er 

ennå ikke omsøkt, men foreliggende reguleringsplan tillater de ønskede endringer. Dog er 

fundamenteringsutstyr allerede fraktet til hytta, og sommeren 2017 ble det satt opp gjerde 

rundt hele hytta for å holde sauene borte. Forhåpentligvis klarer vi å få engasjert en eller flere 

motorer som kan stå i spissen for igangsetting av de ønskede bygningsmessige tiltak.  

Det planlegges også å renovere den gamle dammen ved hytta og således løfte vannspeilet 

rundt 2 meter. Tillatelse er innhentet fra NVE.  

 



 

 10 

Øksnes leirsted – Skavlnes skole 

Vesterålen Turlag inngikk våren 2017 en bruksavtale med Øksnes leirsted som gir adgang for 

alle å bruke Skavlnes skole til samme priser som våre hytter. Dette er et unikt tilbud, som 

dessverre bare i begrenset omfang er brukt i 2017 av våre medlemmer og andre. Avtalen ble 

høsten 2017 videreført til å gjelde inntil videre.  

 

Lavvoer og gapahuker 

Turlaget eier to gapahuker og en lavvo. På Lomtjønnåsen i Sortland er det både lavvo og 

gapahuk, og her arbeider Vesterålen friluftsråd med et større tilretteleggingsprosjekt, en såkalt 

frilufts-port som den første av sitt slag i Vesterålen, og som vil kreve involvering av turlaget.  

Ved Skipssanden i Øksnes, et par kilometer langs fjæra fra Stø mot Nyksund og ut mot 

storhavet, har turlaget en gapahuk som ble bygget i 2012. Denne er blitt et viktig sjølstendig 

turmål, samtidig som mange av de som følger Dronningruta mellom Stø og Nyksund stikker 

innom og tar en rast her. 

 

Løyper og stier  
Møysalløypa fra nedre Møysalvatn til Memuruskaret samt mot Forkledalen ble remerket 

sommeren 2017. I tillegg ble alle gamle treskilt på adkomstløypene til hyttene og 

Møysalløypa byttet ut med vedlikeholdsfrie aluminiumskilter. 

 

Vesterålen Turlag samarbeider med Vesterålen friluftsråd om løypeprosjektet finansiert av 

Gjensidigestiftelsen, hvor en rekke tettstedsnære dagsturløyper ble skiltet i 2015 - 2017.  

Innsatsen vil vedvare i 2018, dog i noe mindre omfang. Turlaget har vært kritiske til det som 

har fremstått som overmerking av fjelltoppene, og det pågår arbeid med å redusere skilthøyde 

og skiltmengde. 

Høsten 2017 ble det lagt rundt 400 meter klopper samt bygget en enkel bru på stien til 

Trollfjordhytta. I tillegg bisto turlaget med klopper og skilt til den nye Dronningstien fra 

Pundslett til Årsteinskaret på tur til Dronningvarden. Dronningstien ble innviet av H.M. 

Dronning Sonja 23. juli 2017. 

I mars 2011 fikk turlaget vedtatt egen Hytte- og løypeplan for perioden 2011-2015, som en av 

de første i DNT-Norge.  Denne angir mulige fremtidige satsinger, begrensninger og 

prioriteringer i turlagets eget arbeid. Planen ble revidert i 2015, og gjelder nå for 2015-2020. 

 

 
400 meter med klopper ble lagt fra Trollfjorden til Trollfjordhytta! Foto: Trond Løkke
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Utgivelser  
Den nye «På tur i Vesterålen og Lødingen» kom i handelen i slutten av oktober 2015. Fram til 

årsskiftet 2015/2016 ble det solgt cirka 1800 bøker, mens salget i hele 2016 var cirka 650 stk 

og i 2017 250 stk. Til sammen er det dermed solgt 2.700 eksemplarer av den nye turboka, og 

overskuddet er nådd opp i rundt 225.000 kroner. 

 

«På tur i Vesterålen» (2011-utgaven) har siden utgivelsen solgt i 8.525 eksemplarer, og 

overskuddet utgjør cirka 825.000 kroner. 

 

Vesterålskalenderen 2017, vårt 25. kalenderprosjekt, ga et overskudd på cirka 150.000 kroner, 

etter et salg på cirka 3.650 stk. Salget av 2018-kalenderen tegner godt. Det organiserte 

dørsalget er mindre, men butikksalget er rekordartet. 

 

Medlemsbladet vårt, På ræk, kom med tre utgivelser i 2017. Bladet er både fyldig og 

lesverdig, og er sterkt ønsket av medlemmene. 

 

 

 
Vesterålskalenderen gir årlig et overskudd på rundt kr 150.000,- 
 

Fjellsportgruppa 
Fjellsportgruppa ble opprettet høsten 2011. Nåværende styre konstituerte seg i desember 

2017, og består av følgende personer: Tom Lassesen (leder), Christian Bakken, Ragna Renna, 

Lars Rask, Lill-Karin Leinan, Camilla Lauksund.  Fjellsportgruppa har i 2017 hatt et variert 

og spennende turprogram med kurs og turer vinter og sommer. Av høydepunkter kan nevnes 

fjellsportssamlingen på Trollfjordhytta, snøskredkurs i Hadsel samt topptur på Higravtinden. 

Fjellsportgruppa er godt utstyrt med nødvendig sikringsutstyr som kreves på noen av våre 

turer. Utstyret kan også leies ut til deltagere på turer i regi av fjellsportgruppa. 
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Møter, representasjon og øvrige tilstelninger 
Ragna Renna og Trond Løkke representerte Vesterålen på DNT’s vinterforum i Oslo 18.-19. 

januar 2017. 

 

Årsmøte og årsfest ble avviklet på Sortland Hotel 10. februar 2017 med 55 deltakere Som 

underholdningsbidrag viste Jan Reinertsen bilder fra Jan Mayen. 

 

Ragna Renna, Heidi Ellingsen og Trond Løkke deltok på DNT’s landsmøte i Kristiansand i 

juni 2017.  

 

På generalforsamlinga til Øksnes leirsted i juni deltok Berit Hansen på vegne av turlaget. 

 

I det nasjonale hyttedriftsutvalget til DNT er Nord-Norge representert ved Trond Løkke.  Han 

sitter også i et rådgivende utvalg for DNT’s behandling av spillemiddelsøknader.   

 

Sølvi Mathisen, Willy Vestå, Berit Hansen, Heidi Ellingsen, Ragna Renna og Trond Løkke 

representerte Vesterålen Turlag på det nordnorske regionmøtet på Senja i september 2017.  

 

Vesterålen Turlag ved Trond Løkke er representert i Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg som 

eneste frivillige organisasjon.  De øvrige medlemmene er representanter fra de seks 

eierkommunene.  

 

Vesterålen Turlag er representert i alle kommunale arbeidsgrupper som har utført og 

planlegger lokale løypetiltak gjennom Løypeprosjektet til Vesterålen 

friluftsråd/Gjensidigestiftelsen. 

 

Vesterålen Turlag ved Leiv Tormod Hansen organiserte turledelse for bladet Hjemmet og 

DNT Oslo «I dronningens fotspor» i Vesterålen 17.-20. juni. 

 

Konsert på Turlagsstua i september i samarbeid med Sortland Jazzweekend, 100 fremmøtte. 

 

På DNT’s utdanningskonferanse på Gjendesheim i oktober representerte Ragna Renna 

Vesterålen Turlag. 

 

Medlemskveld med foredrag «Harske gleder» ved Arne Wilhelm Theodorsen i 

Kulturfabrikken på Sortland 24. oktober. 60 fremmøtte. 

 

Besøk av DNT-journalist Marius Dalsegg på fellestur til Trollfjordhytta 8.-10. oktober for å 

lage film til jubileumsforestillinga «DNT 150 år» i Oslo Spektrum 19. januar 2018. 

 

Styreseminaret over en kveld og en hel dag i november i Nyksund fungerte utmerket som 

sosial arena og faglig møte. Aktuelle saker var turproduksjon, verdier og strategier og bla 

annet hvordan ivareta ressurspersoner 

 

Vertskap for produksjonsledelsen i NRK som var på befaring i Vesterålen i forbindelse med 

planlegging av «Hele Norge på tur». Lars Monsen er turleder for en minutt for minutt-sending 

i fem dager i Vesterålen 25-29. juli 2018. 
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Naturvern og uttalelser 
 

Saker relatert til naturvern og arealplaner mv. hvor uttalelse er gitt: 

 

-To uttalelser til Statens vegvesens arbeid med utbedring av RV82 fra Sortlandsbrua til 

Risøyhamn. 

-Uttalelse til arealplanarbeidet i Bø kommune. 

-Uttalelse til ønske om å starte reguleringsplanarbeid i Grønnåsen/Sommarfjøsbakken på 

Stokmarknes. 

-Uttalelse om å berge Skjerfjorden som anløpssted for hurtigbåten til Øksnes Vestbygd 

 

 
Prosjektet Lær i naturen, her fra Skogsøya. Foto: Lena Darén 

 

Medlemsundersøkelse 2017 

I november/desember 2017 ble det gjennomført en medlemsundersøkelse. Den ble sendt ut 

via e-post til 1000 medlemmer med registrerte e-postadresser og vi fikk 350 svar som gir en 

svarprosent på hele 35%. I slike undersøkelser regnes svarprosent over 20% som veldig bra.  

Hovedmålet med undersøkelsen var å finne flere frivillige. Et annet mål med undersøkelsen 

var å få innspill og tilbakemeldinger på turlagets tur- og aktivitetstilbud, hyttedrift og 

informasjonsarbeidet som gjøres på nettsida, i På ræk og facebook.  

Svarene i undersøkelsen kan kort oppsummeres slik:  

58 personer har lagt igjen sin e-postadresse i undersøkelsen og ønsker å bidra med dugnad. 

Gjennomgående fikk turlaget mange positive tilbakemeldinger som kan tyde på at det gjøres 

mye som medlemmene setter pris på. Dette gjelder alle deler av drifta; hyttedrift, 

informasjonsarbeidet og turtilbudet. En del ønsker seg mer utfyllende turbeskrivelser på 

nettsida noe som vi holder på å forbedre. Flere ønsker bedre merking av turstier til Telltur-

målene.  Styret vil i 2018 jobbe videre med å følge opp svarene fra medlemsundersøkelsen. 
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Dugnad 
Den store aktiviteten vedvarer, og det noteres over 11 000 timer dugnadsinnsats. 

 

Arbeidets art Timer 

Adm. av turer, utarbeidelse av turprogram, pressemeldinger mm  900 

Turledelse, forberedelse og gjennomføring 2500 

Tilstelninger, medlemsmøter 150 

Skredkurs, turlederkurs, turledersamlinger 250 

Prosjektene «Lær i naturen» og «Fyr og flamme»    400 

Ti-toppersturen 350 

Gapahuk Stø og Sortland 50 

Kasserer og regnskap, hyttepurringer 500 

Produksjon og salg av Vesterålskalenderen 400 

Trollfjordhytta nybygg 300 

Salg av turbøkene 150 

Produksjon av ”På ræk” 3 nummer à 150 timer 450 

Styrearbeid, forberedelse og gjennomføring av styremøter og årsmøte 1100 

Eksterne møter, landsmøte, styreledermøte, regionmøte mv. 400 

Tilsyn hytter, påskevakt mv. inkl turlagsstua 900 

Dugnad hytter  600 

HMS arbeid 50 

Fjellsportgruppa  100 

Løypemerking, klopping og vedlikehold 300 

Medlemstjeneste, web-sider, facebook 1000 

Uttalelser, høringer, deltakelse i kommunale utredninger 60 

Telltur, regionalt løype og merkeprosjekt 200 

Historikk, dokumentasjon 50 

Sum 11160 
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Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
I 2010 ble det satt i drift et eget dokumentasjons- og rutinesystem for drift av hytter. Her er 

instrukser og kontrollskjemaer, logg for utført arbeid og annen relevant informasjon 

hyttetilsynene trenger i deres arbeid. Samtidig er all sikkerhetsinformasjon, hytteregler og 

annen nyttig informasjon for hyttas besøkende samlet i en egen hytteinformasjonsperm. DNT 

tegnet i 2015 en kollektiv ansvarsforsikring samt en kollektiv dugnads- og ulykkesforsikring. 

Dekning er kr 500.000,- ved invaliditet og kr 200.000,- ved død. Dermed kunne VT si opp 

sine egne tilsvarende forsikringer som kostet nærmere kr 10.000/år – og som hadde dårligere 

dekning.  

Det ble høsten 2016 innkjøpt Iridium satellitt-telefon til turer og dugnader i områder uten 

mobildekning.  

 

Turledersamlinger 

Nytt i arbeidet med utarbeidelse av turprogrammet, var at det ble gjennomført 

kveldssamlinger med turledere i kommunene Andøy (10 deltakere), Øksnes (11 deltakere), 

Sortland (12 deltakere) og Hadsel (17 deltakere). Til sammen møtte 50 turledere. Mest tid ble 

brukt på utarbeidelse av hver kommune sitt turprogram, men i tillegg var det tema som 

informasjon om turlaget, praktisk gjennomgang av annonsering av turer, innlegg om 

turlederrollen og erfaringsutveksling. Dette var svært nyttige og positive samlinger som 

turlaget kommer til å fortsette med. 

 

Skredkurs 

Fjellsportgruppa arrangerte vinteren 2017 skredkurs med 30 deltakere over en hel dag, med 

både teoretisk og praktisk del ute. 

 

Media, informasjon og medlemstjeneste 
Det ble produsert over 100 pressemeldinger om tilbud, aktiviteter og hendelser til radio, 

aviser, nettaviser, vår Facebook-side og vår hjemmeside.  I tillegg har alle aktiviteter vært 

annonsert gjennom de nevnte kanaler, og turlaget bruker et vesentlig beløp på dette. 

Medlemsveksten var på 4,9% fra 1954 til 2050 medlemmer. Dermed passerte vi målsettinga 

om over 2000 medlemmer.  

I november ble den årlige og målrettede vervekampanje til ikke-medlemmer gjennomført med 

brev til 90 turdeltakere og 60 hyttegjester. 

Vesterålen Turlag har fremdeles en avtale med Vesterålen reiseliv (Visit Vesterålen fom. 

2018) om felles turinformasjon. Vesterålen Turlag er tilstede i Vesterålen reiselivs lokaler 

med turbøker, nøkkelutlån til Guvåghytta og annet turlagsmateriell.   

I tillegg til at Vesterålen Turlag har en avtale med Sport 1 på Sortland, hvor hovedelementet 

er at turlagets medlemmer får 15% rabatt på alle fullprisvarer, er det lignende avtale med 

Corner Sport på Stokmarknes (15%) og Andenes Sport (10%). 
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Nye skilt ble montert i 2017 i turlagets løypenett. Foto: Trond Løkke 

 

Turlaget på nett 

Nettutvalget har ansvaret for turlagets ulike nettplattformer. Disse er; hjemmeside med 

Google besøkskalender for hyttene, nettbasert bildearkiv, Facebook og UT.no. Alle disse 

plattformene er blitt svært viktige informasjonskanaler for Vesterålen Turlags medlemmer. I 

tillegg kommer nettutvalget med innspill på små og store nettbaserte hjelpemiddel internt og 

eksternt i turlagsvirksomheten. 

 

Vesterålen Turlags hjemmeside ligger på plattform som er felles for alle turlag i DNT-

familien, og har et mangfold av muligheter for bruk. Det enkelte turlag setter opp sin 

hjemmeside ut fra egne behov. På hjemmesiden www.dnt.no/vesteralen legges turprogram, 

nyheter og annen informasjon om våre tilbud.  

 

Google besøkskalender som ble opprettet for seks år siden for å unngå kollisjoner mellom 

større grupper på hyttene, er et velfungerende gratisverktøy. Vesterålen Turlag var i sin tid 

første DNT-forening som tok dette i bruk. Flere andre foreninger har latt seg inspirere, og tatt 

Google-kalenderen i bruk for hyttebesøk. 

 

Facebooksiden har pr. januar 2018 passert 5000 følgere, og har for det meste daglig aktivitet 

på siden - i perioder flere oppdateringer daglig. Mange av turene til Vesterålen Turlag blir 

markedsført på facebooksiden i tillegg til hjemmesiden. Foruten dette legges det ut 

informasjon om Vesterålen Turlags aktivitet, lenking til informasjon på hjemmesiden, nyheter 

fra lokal presse og informasjon fra DNT/UT.no som medlemmene kan ha nytte av. I tillegg 

inviteres følgerne av facebooksiden til å poste bilder fra turer. Dette er blitt en stadig viktigere 

kanal for innsamling av bilder til bruk på facebook, hjemmesiden, avis og arkiv.  

 

UT.no-plattformen er under videreutvikling og det er derfor ikke gjort noe annet en 

informasjonsoppdatering på dette nettstedet i 2017. 
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Økonomi 

I 2015 ble det inngått avtale med inkassoselskap for å gjøre inndriving av utestående 

hyttebetalinger enklere. Det gjøres et omfattende dugnadsarbeid for å purre på de som enten 

har glemt å betale, unnlatt å skrive seg inn i protokoll, eller feilaktig fører seg inn som 

medlem. I 2017 ble det purret for kr 76.200,- og innbetalt kr 63.700,-. I tillegg er det purret 

for kr 8.200,- i januar 2018 som gjelder besøk i 2017. Antatt vil ca. 60% av resterende kunne 

inndrives ved inkasso. 

Våren 2017 ble Vipps tatt i bruk. Betaling kommer inn raskere enn tidligere, og ca 50-60 % 

av innbetalingene pr. mnd. kommer via Vipps. Vipps er medvirkende årsak til økt innbetaling 

på hyttebesøk i 2017. Ca. 5 % av innbetalingene kommer via utenlandsbetalinger.  

 

Sjøl med påbegynte investeringer kr 190.000,- på Trollfjordhytta og kr 58.000,- på 

Turlagsstua, gjøres årsregnskapet opp med bare kr 10.000,- i minus. Laget har betydelige 

inntekter fra salg av bøker og kalendere, og hytteinntektene har økt såpass at de bidrar med 

150.000,- netto til regnskapet. 

 

Vesterålen Turlag er med nesten kr 2.400.000 på bok og ingen gjeld, godt rustet til å 

ferdigstille Trollfjordhytta, og utvikle Turlagsstua. 

 

Hederstegn 

Følgende personer er tildelt hederstegn i Vesterålen Turlag: 

Æresmedlemmer: Willy Vestå (2013), Trond Løkke (2013) 

Hedersmedlemmer (Møysalprisen): Sølvi Mathisen (2013), Inge Johansen (2013), Gudrun 

Rasmussen (2013), Tove Margrethe Vestå (2013), Bjørn Eide (2016) 

Peis på-prisen: Kristin Green Nicolaysen (2015), Tom R Jakobsen (2016), Remi Vangen 

(2016) 

I tillegg er Trond Løkke tildelt DNT’s gullknapp på DNT’s landsmøte i 2017. 

 

 

 
 

Dronningruta Stø-Nyksund. Mulig arena for «Hele Norge på tur» med Lars Monsen juli 2018.  

Faksimile fra boka «På tur i Vesterålen og Lødingen» (2015) 
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Sak 3 
VESTERÅLEN TURLAG  -  REGNSKAP  2017 

 
RESULTATREGNSKAP  

   

 DriftsInntekter  

   

3000 Medlemskontingent 414 939,93 

3001 Salg Kalenderen 2017 79 563,53 

3002 Salg Kalenderen 2018 121 580,50 

3005 Turboka 2011 utgaven 600,00 

3010 På tur i Vesterålen og Lødingen (2015) 49 450,00 

3011 På tur i V og L avgiftsfritt 24 569,24 

3300 Aktiv i 100 30 000,00 

3400 Sponsormidler / Thon 0,00 

3401 Tippemidler/spillemidler 0,00 

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 21 406,31 

3404 Frifond/Nordland fylkeskommune  60 500,00 

3406 Tilskudd NOBUR 37 256,00 

3409 Kom dæ ut dagen (KDU) 12 000,00 

3411 Inntekt 10-toppstur 15 420,33 

3412 Turlagsstua, opphold og servering 29 147,87 

3601 Guvåghytta bet. for opphold 146 995,58 

3602 Snytindhytta bet. for opphold 136 776,32 

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold 31 467,63 

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 18 697,35 

3700 Tilskudd til Kalenderen(annonsering) 18 000,00 

3701 Inntekt turer  29 250,00 

3702 Momskompensasjon 56 136,00 

3703 Diverse inntekter 21 706,50 

3704 Bergans/Devold 49 190,00 

 Sum Driftsinntekter 1 404 653,09 

   

   

 Driftskostnader  

   

5000 Lønn/honorarer  -22 036,00 

5901 Gaver og blomster -32 681,65 

6400 Investering Trollfjordhytta -191 662,22 

6401 Investering Guvåghytta -5 576,41 

6402 Driftsutgif.Guvåghytta -56 645,10 

6403 Drift Snytindhytta -86 628,33 

6404 Drift Ingemannhytta -4 264,98 

6405 Løypemerking / Varder -87 344,25 

6406 Investeringer, Ingemannhytta 0,00 

6407 Investering Snytindhytta -1 994,32 

6408 Drift Trollfjordhytta -23 295,85 

6409 Hyttedrift generellt -30 012,79 

6412 Bergans/Devold -54 500,88 

6414 Turlagsstua (kjøp/investering ) -56 481,80 

6415 Drift Turlagsstua -30 635,56 

6501 Datamaskiner/inventar og utstyr til tillitsvalgte -17 283,40 

6502 Maskiner og utstyr ( program ) drift -7 263,50 

6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr 0,00 

6801 Kalenderen Trykking -75 716,25 

6802 Annonsering kalender -10 500,00 

6803 Kalenderen Div. utgifter -2 000,00 

6804 Styregodtgjørelser -32 000,00 

6805 Trykksaker/bøker/rekvisita -6 112,06 

6808 På Ræk -105 582,89 

6809 Diverse utgifter -490,00 

6812 Fjellsportgruppa/klatringa -3 623,00 
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6900 Telefon, mobiltlf, Internett -27 600,73 

6901 Porto og kopiering -27 010,00 

7100 Representasjon  0,00 

7300 Reklame , annonser, internet -12 560,00 

7302 Annonsering turer -77 428,63 

7303 Annonsering fjellsport -1 310,50 

7304 Annonsering møter/medlemsfest/arr -2 933,00 

7305 Annonsering barne/ungdomsturer -3 402,50 

7400 Utgifter turer -33 675,40 

7404 Turledersamling / Kurs -23 012,00 

7405 Opptur -20 000,00 

7407 Lomtjønnåsen Lavvo -756,00 

7408 "Lær i Naturen" -22 718,76 

7410 Prosjekt "Fyr og Flamme" -12 631,30 

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke -26 850,00 

7503 Barnas Turlag -12 567,75 

7600 Støtte diverse lag -500,00 

7701 Styremøter og andre møter -37 828,75 

7702 10-topps tur -20 094,31 

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer -33 430,50 

7704 Styreledermøter og hyttedriftsutv -24 125,00 

7705 Landsmøte -28 053,12 

7706 Andre møter/Reiser -13 682,00 

7707 Arrangement og årsfest/markeringer -21 661,00 

7708 Turlagsstua påsken 2017 -1 200,00 

7770 Gebyr -170,00 

7790 Diverse driftsutgifter -1 100,00 

 Sum Driftskostnader -1 430 632,49 

   

   

 DRIFTSRESULTAT -25 979,40 

   

8040 Renteinntekter 18 203,00 

8140 Renteutgifter og gebyrer -2 108,00 

 Sum Finansposter 16 095,00 

   

 Årsresultat -9 884,40 

 

 
Tindsøyturen samlet et trettitalls deltakere! Foto: Willy Vestå 
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Sak 4    

Styrets forslag til handlingsprogram i 2018 

Behandles av årsmøtet 9. februar 2018 

 

1. Videreføre satsingen på fellesturer, Barnas Turlag, Opptur, seniorturer og 

fjellsportgruppa.  

 

2.   Fortsette det aktive samarbeidet med DNT og DNT-tilknyttede medlemsforeninger.  

Vi vil videreføre samarbeidet i Vesterålen friluftsråd, og vil også fortsatt arbeide med 

å være en betydelig samfunnsaktør på vegne av friluftslivets interesser. 

 

3.  Fortsette vårt aktive vervearbeid gjennom medlemsblad, internett og ved å ta kontakt 

med turdeltakere og hyttegjester i etterhand samt frafalne medlemmer.  

 

4.  Vesterålskalenderen utgis for år 2019 samt medlemsbladet ”På ræk” med tre nummer i 

året. Fortsette vårt aktive informasjonsarbeid på hjemmeside og facebook. Fortsette 

arbeidet med nettbasert bildearkiv og turinformasjonen på UT.no 

 

5.  Turlaget skal framstå som en attraktiv organisasjon for tillitsvalgte, turledere og andre 

bidragsytere. Gjennomføre medlemsmøter og foredrag som møtepunkt for 

tur(lags)interesserte, hyttedriftsmøte og møter med turledere. Følge opp svar og 

ressurspersoner som fremkommer i medlemsundersøkelsen fra høsten 2017. 

 

6.  Fortsette HMS-arbeidet for hyttedrift og turarrangement.  Fjellsportgruppa arrangerer 

skredkurs for medlemmer vinteren 2018. Alle fjellsportturer for 2019 skal 

risikovurderes. Arrangere førstehjelpskurs for turledere i 2018. Nå flere turledere med 

kurstilbud, delta på DNT utdanningskonferanse høsten 2018 og DNT Fjellsports 

årsmøte i april 2018. 

 

7.  Videreføre satsingen på hyttetilbud med høy kvalitet. 

 

8.  Sikre deler av Dronningruta samt klopplegge våte deler av stien.   

 

9.   Etablere Turlagsstua som et turlagstilbud. Utrede ombygging av eksisterende anlegg 

samt uthus i 2018 og planlegge oppstart høsten 2018 evt 2019. 

 

10.  Bygge ny Trollfjordhytte sommeren 2018 

 

11. Markere DNT’s 150-årsjubileum og Vesterålen Turlags 30-årsjubileum i 2018. 

Arrangere jubileumsfest ifbm årsmøte 9. januar, samt konsert på Turlagsstua i august. 

 

12. Bidra sammen med DNT til NRK’s sommersatsing «Hele Norge på tur» 25.-29. juli. 
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Sak 5 
VESTERÅLEN TURLAG  -  BUDSJETT  2018 
  Driftsinntekter Bud 2016 Regn 2016 Bud 2017 Regn 2017 Bud 2018 

3000 Medlemskontingent 350 000 412 389 400 000 414 940 414 000 

3002 Kalendersalg 225 000 191 683 240 000 201 144 210 000 

3005 «På tur i Vesterålen» 2011 mva salg 0 4 600 0 600 0 

3010 «På tur i Vesterålen» 2015 mva salg 150 000 120 450 100 000 49 450 40 000 

3011 «På tur i Vesterålen» 2015 u/mva 50 000 41 136 10 000 24 569 20 000 

3402 Grasrotandel 11 000 17 822 18 000 21 406 21 000 

3404/3410 Frifond/Nordland fylkeskommune  70 000 69 955 70 000 60 500 65 000 

3406 Tilskudd NOBUR  17 000 0 20 000 37 256 20 000 

3407 Fordeling midler DNT  50 000 12 927 10 000 0 0 

  Spillemidler/Thon 0  20 000 0 0 1 600 000 

3409 Opptur, KDU, Ti-topp, Aktiv i 100  60 000 17 000 40 000 57 420 50 000 

3412 Turlagsstua, opphold og servering 15 000 11 075 30 000 29 148 30 000 

3501 Inntekt foredrag, arrangement 0 23 210 0 0 25 000 

3601 Guvåghytta inntekt 100 000 94 714 100 000 146 996 140 000 

3602 Snytindhytta inntekt 110 000 107 855 110 000 136 776 130 000 

3603 Trollfjordhytta inntekt 35 000 57 020 57 000 31 468 30 000 

3604 Ingemannhytta inntekt 15 000 16 864 17 000 18 697 19 000 

  Hele Norge på tur         50 000 

 3408 Løypemerking spillemidler 60 000 52 000 0   54 000 

3700 Kalenderen annonsering 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

3701 Inntekt turer ( Trollfjord) 30 000 24 050 25 000 29 250 30 000 

3702 Momskompensasjon 55 000 71 587 70 000 56 136 55 000 

3703 
Diverse innt., refusjoner (3600, 3705, 

3900) 
30 000 3 400 10 000 

21 707 20 000 

3704 Bergans/Devold 70 000 64 794 50 000 49 190 50 000 

  Spillemidler Naust Guvåg 118 000 130 000 0 0 0 

  Sum Driftsinntekter 1 639 000 1 582 831 1 395 000 1 404 653 3 091 000 

              

  Driftskostnader           

5000 Lønn/honorarer  -15 000 0 0 -22 036 -20 000 

5901 Gaver og blomster (5902) -20 000 -14 544 -20 000 -32 682 -30 000 

6400 Investering Trollfjordhytta -4 000 0 -4 000 -191 662 -1 450 000 

6401 Investeringer Guvåghytta -55 000 0 -20 000 -5 576 -10 000 

6402 Driftsutgifter Guvåghytta -55 000 -78 088 -60 000 -56 645 -60 000 

6403 Driftsutgifter Snytindhytta -40 000 -78 912 -50 000 -86 628 -60 000 

6404 Driftsutgifter Ingemannhytta -5 000 -4 909 -5 000 -4 265 -5 000 

6405 Løypemerking -10 000 -25 011 -25 000 -87 344 -30 000 

6406 Investeringer Ingemannhytta -25 000 -14 901 -5 000 0 -5 000 

6407 Investeringer Snytindhytta -10 000 0 -10 000 -1 994 -10 000 

6408 Drift Trollfjordhytta  -5 000 -20 294 -15 000 -23 296 -25 000 

6409 Hyttedrift generelt -10 000 -46 435 -20 000 -30 013 -30 000 

6412 Bergans Devold -70 000 -69 794 -50 000 -54 501 -50 000 

6414 Turlagsstua, investering -600 000 -566 288 -200 000 -56 482 -100 000 
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6415/7708 Turlagsstua. drift -15 000 -17 767 -30 000 -31 836 -30 000 

6501 Datamaskin / utstyr div.  -30 000 -40 816 -40 000 -17 283 -25 000 

6502 Drift (lisenser), rekvisita 6800   -11 119 -12 000 -7 264 -10 000 

6801 Kalenderen Trykking -75 000 -75 716 -77 000 -75 716 -77 000 

6803 Kalenderen div. utgifter (6802) -12 000 -11 384 -12 000 -12 500 -12 500 

6804 Styregodtgjørelse -24 000 -36 000 -36 000 -32 000 -36 000 

6805 Trykksaker / bøker -5 000 -3 488 -5 000 -6 112 -6 000 

6806 Annonsering turbøker (6811) -10 000 -12 300 -8 000 0 0 

6808 På ræk -105 000 -106 906 -110 000 -105 583 -110 000 

6807 Ungdomsprosjekt Vertikal Ungdom -5 000 0 0 0 0 

6809 Diverse utgifter -10 000 0 -10 000 -490 0 

6812 Fjellsportgruppa/klatring -15 000 -12 673 -15 000 -3 623 -30 000 

6900 Telefon, mobiltlf., internet -20 000 -38 661 -25 000 -27 601 -28 000 

6901 Porto og kopiering -27 000 -20 687 -25 000 -27 010 -27 000 

7100 Representasjon -5 000 -13 910 -10 000 0 -10 000 

7300/7308 Reklame, annonser, internet -20 000 -1 465 -15000 -12 560 -15 000 

7302 Annonsering turer (7303) -60 000 -52 743 -55 000 -78 739 -80 000 

7304 Annonsering møter -3 000 -4 939 -5 000 -2 933 -5 000 

7305 Annonsering barne/ungd.turer 7307 -35 000 -39 458 -40 000 -3 403 -5 000 

7400 Utgifter turer (7402) -30 000 -40 921 -40 000 -33 675 -40 000 

7404 Turledersamling / kurs -10 000 -2 280 -25 000 -23 012 -25 000 

7405 Prosjekt Opptur -19 000 0 -20 000 -20 000 -20 000 

7407 Lavvo Sortland -3 000 0 -3 000 -756 -3 000 

7408 
Prosjekter Fyr og flamme, Lær i naturen 

mv (7403) 
-20 000 -20 790 -20 000 

-35 350 -35 000 

7409 Gapahuk Øksnes -2 000 0 -2 000 0 -2 000 

7501 Forsikring  -25 000 -19 641 -20 000 -26 850 -30 000 

7402/7503 Barnas Turlag, ungdom div  -10 000 -9 025 -10 000 -12 568 -15 000 

7701 Styremøter og årsmøte -25 000 -13 523 -15 000 -37 829 -35 000 

7702 Ti-toppstur (annonser) -30 000 -22 646 -30 000 -20 094 -25 000 

7703 Deltakelse regionmøter, jubileer -15 000 -9 360 -15 000 -33 431 -33 000 

7705 Landsmøte -25 000 -27 738 -27 000 -28 053 -30 000 

  Hele Norge på tur 0 0 0   -50 000 

7704/7706 Andre møter/Reiser  -20 000 -3 146 -10 000 -37 807 -30 000 

7707 Arrangement/årsfest/jubileum -25 000 -22 268 -35 000 -21 661 -100 000 

7710 Foredrag Børge Ousland -15 000 -27 400 0   0 

  Diverse, aksjer ØML (7600)   -40 300 0 -500 0 

7790/7770 Diverse driftsutgifter       -1 270 -2 000 

  Sum Driftskostnader                                      -1 659 000 -1 678 849 -1 286 000 -1 430 632 -2 866 500 

              

  Driftsresultat -20 000 -96 018 109 000 -25 979 224 500 

              

  Finansposter:           

8040 Renteinntekter 30 000 10 011 15 000 18 203 18 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   -2 000 -1 036 -2 000 -2 108 -2 000 

  Sum Finansposter 28 000 8 975 13 000 16 095 16 000 

  Årsresultat                                                    8 000 -87 043 122 000 -9 884 240 500 
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Sak 6   

Fullmakt 
 

Styrets forslag til fullmakt: 

 

Årsmøtet i Vesterålen Turlag gir styret ved styreleder Trond Løkke fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler tilknyttet Trollfjordhytta, Turlagsstua og nye hytte/eiendomsprosjekt, så 

som erverv og tinglysing av eiendom og bygninger, inngåelse av kontrakter og andre 

tilhørende avtaler, samt opptak av nødvendige byggelån. 

 

 
Det var stinn brakke på Snytindhytta påska 2017. Foto: Trond Løkke
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Sak 7 

Valg – innstillinger til årsmøtet 9. februar 2018 
 

Revisor og alle styreverv har en periode på to år.  

 

Valgkomiteen har gjort følgende innstillinger (i fet skrift de som er på valg): 

 

Leder Trond Løkke, Sortland (gjenvalg) 

Nestleder Berit Hansen, Bø   

Sekretær Camilla Lauksund, Sortland (gjenvalg) 

Kasserer Heidi Ellingsen, Øksnes 

Styremedlem Stine Bakkan, Øksnes  

Styremedlem Willy Vestå, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem Bård Yngve Klausen, Andøy (ny) 

Styremedlem Christian Bakken, Hadsel  

Revisor Jul Are Pettersen, Øksnes  

 

 

Myre/Sortland/Andenes, 10. januar 2018 

 

 

Lena Beate Darén Gudrun Rasmussen Remi Vangen 

Leder valgkomite                                                                                                                  

 

 

Vesterålen Turlags styre innstiller følgende valgkomite: 
(Det velges nytt 2. medlem hvert år, hvorpå leder avtrer og etterfølges av siste års 1. medlem, 

og siste års 2. medlem rykker opp til 1. medlem.) 

 

Leder: Gudrun Rasmussen, Øksnes (på valg i 2019) 

1. medlem:  Remi Vangen, Øksnes 

2. medlem: Tor-Arne Vik, Andøy/Hadsel (ny) 

 

 

---------------ooooooooooo-------------- 

 

 

 
 


