
   

Referat styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 09.02.2021 kl. 18.00-20.00 

 

Til stede: Lena Britt, Siri, Monika, Svenn-Arne, Bjørn Harald, Haakon, Stine S, Heidi.  
 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

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

Alle saker er ferdig behandlet med unntak av: 

Sak 6 Kjetilbua/Vollsmarka. Svenn-Arne kontakter Sigfus. Det må avtales et møte med Ketil Høyen. 

Gapahuken skal fortsatt merkes med skilt fra Lofoten Turlag. Skilt må lages om de ikke allerede har fått det. 

Sak 8 Hyttebooking ser ut til å kreve tilgang til forenings nett. Heidi har nå fått det (dagen etter styremøtet 

den 9.2.) Sender egen mail til styret om det. En fordel om en eller 2 til i styret oppretter tilgang.  

Se ansvarstabell. 

 

 

Sak 2.   Odden. 

Vestvågøy kommune har en frist til 20.februar for lag og organisasjoner til å komme med bud på 

eiendommen på Odden. Pris er satt til 100 000,- og kommunen har gjenkjøpsrett dersom eiendommen ikke 

utvikles ihht plan.  

Styret diskuterte eiendommen Odden. 

Styret vedtar at Lofoten turlag setter av 100 000,- hvis vi får tilslaget. 

Turlaget legger inn et bud innen fristen den 20.2.21. 

Med bakgrunn i møte om saken i uke 4 er det laget en beskrivelse av tenkt utviklingsprosjekt. Denne legges 

ved interessebrevet til Vestvågøy kommune. 

 

Strategidokument med finansiering kommer vi tilbake til. Bruker noe egne midler, og kan søke om årlig 

støtte. 

 

Sak 3.   Innrapportering av hytte- og aktivitetsstatikk. 

Viser til informasjonsbrev fra DNT uke 4.  Frist for å melde inn tall til aktivitetsstatistikken er 28. februar.  

 

Monika har oversikt over alle turer i hovedlaget og antall deltakere. 

Oversikt over senior turene får Siri fra Tonje. 

Barnas turlag hadde bare turer tidlig på året i 2020. Før korona stoppet aktiviteten. 

Tall fra hyttene får vi fra tilsynene. 

Siri justerer øvrige aktivitetstall etter noe redusert aktivitet siste år.  

Dugnadstimer meldes til Siri. 

All aktivitet vi har vært med på utover styrearbeid summeres opp. Send en kort oversikt til Heidi. Dette skal 

med i årsrapporten. 

  

Sak 4. Årsmøte i Lofoten Turlag. 

Status og gjennomgang av arbeidet med forberedelse til årsmøte 23.mars. I år i Svolvær. 

 



   

Hjemmesiden oppdateres. Tar vekk info om kalender. Legger informasjon om årsmøtet og 

invitasjon som første oppslag. 

Siri avventer tilbakemelding fra Lias om leie av lokale. 

Vanlig annonsering i avis i forkant. Må avvente til vi vet om møtet blir digitalt eller fysisk. 

Heidi jobber med årsrapporten. 

Valgkomiteen jobber. 

 

Sak 5. Strategidokument. 

Strategidokumentet ble gjennomgått. En del av innholdet ble revidert ut fra endret aktivitet. 

Det jobbes videre med et utkast som kan brukes i det videre arbeid.  

Diskuterte behov/ønske om å få laget ullskjorte el lignende med dnt logo og LT logo. 

Siri jobber videre med et utkast som sendes ut til styret. 

 

 

 

 

 

Sak 6.   Eventuelt. 

Fra leder:  

Deltatt på webinar om møtepunkt i DnT 

Hyttene: skal vi åpne hyttene? Styret bestemte at vi åpner hyttene igjen. Bare i helgene, 1 nøkkel, 1 kohort, 

leie hele helga, bestille pr e-post, betale på forhånd. Tilsynene må få informasjon. Siri må få informasjon om 

hvem som har nøkler. I Svolvær og på Leknes. 

Åpner fra neste helg; 19.2.21. 

 

Fra Haakon: Oppfordring om å sende inn kalenderbilder. Siri legger sak på nettsida. 

 

 
 
Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

8.12.20 
Saksnr. 

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

6 Kjetilbua/Vollsmarka           
8 Hyttebooking, office tilgang, 

foreningsnett 
          

9.2.21            
2 Odden, sende interessemelding           
3 Rapportering           
4 Årsmøtet           
5 Strategidokument           

 
 


