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Protokoll 

fra styremøte i Haugesund Turistforening 

Onsdag 28. april 2021. På Teams fra kl. 18.00. 

Til stede fra styret:  Roald Bø, Arvid Helgesen, Nina Grødem Lindøe, Geir Kvassheim, Lars Johann 

Milje, Inger Åmodt, Inger K. Haavik, Rolf Børseth. 

Forfall:   Silje Rødeseike 

Til stede fra adm.:  Tore Haugen, Rolf Svendsen (under sak 37). 

Referent:   Tore Haugen. 

             

SAKSLISTE:  

36/21   Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak 

Protokoll fra styremøte 24. mars lagt ut på foreningens hjemmesider. Også 

utsendt til styrets medlemmer sammen Etikkvettregler og Varslingsrutiner. 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. mars 2021 godkjennes. 

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referat. Det ble imidlertid reist spørsmål omkring 

sak 35/21 – turkomite’.  Det er fortsatt behov for en person til komiteen som 

kan bistå midlertidig frem mot neste valg. Styrets medlemmer ble anmodet 

om å bistå og det ble luftet alternativer. Det jobbes videre med saken. 

Vedtak:   Referat godkjent. 

 

37/21   Bygg- og vedlikeholdsprogram 2021 - Orienteringssak 

Prosjektleder orienterte om status og fremdrift for aktuelle prosjekt. 

 

Villa Vibrandsøy.  

Arbeidene har vært forsinket som et resultat av Covid-restriksjoner knyttet til 

begrensninger med dugnad. Det jobbes primært med utvendig ferdigstillelse. 

Stilas er satt opp og vinduer skiftes ila mai. Maling utvendig utføres før 

sommer. Kostnader i tråd med oppsatt kalkyle. 

Innvendige arbeider vil fortrinnsvis starte over sommeren. Siste fase av 

prosjektet er knyttet til innredningsarbeider. Det jobbes med konseptuelle 

løsninger og ditto prissetting av dette. Dette tar noe mer tid enn forventet, 

men det jobbes med å finne en optimal løsning som både ivaretar kostnad og 

krav til estetikk.     

   Styret inviteres til befaring på Vibrandsøy i forbindelse med neste styremøte.  

Befaringen ble fastsatt til 26. mai kl. 17.00. 

 

 



                                                                                                                       

2 
 

 

  

 Nordvikgården 

 Prosjektet er for det meste ferdig, men det gjenstår noe arbeider som utføres 

   på dugnad. Disse krever prosjektleders tilstedeværelse.     

Det ble orientert om pilotprosjekt og samarbeid med Haugaland kraft hvor 

Nordvikgården potensielt inngår. Omhandler deling av elektrisitet basert på 

eksisterende linjenett. Nordvikgården vil da evt. bli tatt med som husstand i 

prosjektet hvor det skal installeres solcellepanel og små vindturbiner som 

lagrer overskuddstrøm i batteripakke (tiltenkt plassert plass på uthus). Lagret 

overskudd går til deling, eksempelvis ladning av elektrisk rutebåt.    

 

Andre prosjekter 

- Nye vinduer til Løkjelsvatn. 

- Planlegging av oppstart bro Furrevasselva. Oppstart før sommer. 

- Planlagt prosjektmøte «Nye Simlebu» ila. mai.  

- Byheiene. Dugnadsarbeid fortsetter i mai. 

- Haugaland Fjellag. Aktuell tomt skal avskoges. Planlagt i mai. 

- Bytunet. Priser innhentet på nordre vegg. Kostnaden var over forventet og vi 

må innhente flere priser. Behovet på østre vegg antas å begrense seg til vask 

og maling, samt noe utbedring av enkelte vinduer.   

 

Behandling i møtet: Diskusjon omkring samarbeidsprosjektet med HK på Utsira. Styrets holdning 

   er at dette utelukkende er et positivt prosjekt som gir mange positive  

   synergier. Innspill om at prosjektet med fordel bør være på plass til  

   Landsmøtet i 2022. Det anmodes, for ordens skyld, om at naturvernskomite’ 

   orienters om prosjektet. 

Forslag til vedtak:  Styret tar orientering om bygg- og vedlikeholdsprogram til etterretning. 

Vedtak:   Styret tar orientering om bygg- og vedlikeholdsprogram til etterretning. 

 
38/21   Daglig leders rapport - Orienteringssakssak 

 
 HMS 
 Ingen HMS-avvik registrert i perioden. 

 Smittevern:  
 Den 19. april fikk vi nye smittevernsinstruks fra DNT. Disse ble videresendt fra 
 styrets leder til styret den 22.04.  
 Instruksen kan på noen punkt virke forvirrende, men hovedtrekkene i den 
 nye instruksen handler om lemping, ikke innstramming. 
 Endringene kan oppsummeres slik: 

 
 Smitteverninstruks for turer og aktiviteter i regi av DNTs medlemsforeninger  

  -Foreningene kan opprettholde sitt nærtilbud, som nå også omfatter kurs og 
  arrangement. 
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  -For fellesturer og utendørs kurs er det det tillat å blande personer fra  
  nærliggende kommuner.  
  -Alle arrangement, samt innendørs aktiviteter og kurs, som samler personer 
  fra ulike kommuner avlyses / utsettes med mindre smittevernansvarlig  
  kommunelege anser gjennomføringen som forsvarlig.  
  -Reiser i tilknytning til kompetansehevende kurs for frivillige anses som en 
  nødvendig reise og er tillat.  
  -Det er presisert anbefalte antall begrensninger for ulike grupper. 
  -Det er lagt til et punkt om avstand mellom barn til og med barneskolealder.   
  -Fjellsportaktivitet er tillat så lenge det er en del av nærtilbudet.  

  
 Smitteverninstruks for hytter  

  -Avstandskravet er endret fra to-meter til en-meter.  
  -Det er sjekket ut med FHI at dugnad sees på som nødvendig for drift og 
  behandles derfor ikke som vanlig aktivitet i DNT.  

  
 Anbefalinger ved gjennomføring av dugnad:  

  -Hver enkelt må selv være komfortabel med å delta på dugnad. 
  det skal ikke legges opp til dugnad som medfører behov for fellestransport 
  eller samkjøring. 
  -Der det ikke er mulig å holde avstandsregelen bør det benyttes munnbind.  
  -Ved overnatting anbefales eget rom til hver av de overnattende. 
  -Registrering av deltakerne må gjennomføres med tanke på smittesporing. 
  -Råd om å holde seg hjemme ved sykdom, avstand og god håndhygiene samt 
  desinfeksjon av berøringsflater.  
  -Det anbefales at en i gruppen utnevnes som smittevernansvarlig og tar en  
  særskilt rolle med tanke på å holde fokus på disse anbefalingene.  
  -Alle dugnader som samler personer fra ulike kommuner avlyses / utsettes 
  med mindre smittevernansvarlig kommunelege anser gjennomføringen som  
  forsvarlig.  

 
 Den 28.4 kom denne presiseringen fra DNT: 

 «utendørsdugnad kan gjennomføres med deltakere fra flere kommuner.»  

 

Tilskuddsordning Covid-19 
Regjeringen lansert en ny tilskuddsordning for frivillighet og idrett. 

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt. 

-Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. 
-Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige 
organisasjoner. 
 

For den første delen (de som har mottatt momskompensasjon i 2020) er HT 

tildelt kr. 38.785. Tildelingen er fordelt forholdsmessig basert på 

momskompensasjonsordningen og DNTs medlemsforeninger. 

Del to av ordningen er foreløpig ikke helt klar og vil åpnes for søknader i juni.  

 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-23-988
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Hyttedrift 
Eksklusiv hytteleie forlenget frem til 20. juni.  Det er for tidlig å si om dette vil 
bli ytterligere forlenget. Om neste fase blir senge- eller rombooking er uklart. 
Administrasjonen ønsker å se dette i lys av ny situasjon som har oppstått det 
siste året og fremlegge et forslag til hvordan regimet for booking bør løses i 
fremtiden. 

Aktivitet 
Det er åpnet opp for noe aktivitet, «Friluftsliv for alle» er nå i gang. Andre 
aktiviteter vurderes gjennomført i tråd med gjeldende instrukser for 
smittevern. Aktivitetskalender er oppdatert på dette. 

HPL: Blir også i år gjennomført over en måned, denne gangen i mai. Sjekk UT-
appen er byttet ut med Trimpoeng. Det er lagt opp til en enkel rebus med 
enkel oppgave på hver topp. Mer om dette på www.haugesundpålangs.no. 

 

Organisasjon 

Søknadsfristen for ny aktivitetsmedarbeider er satt til 01. mai. Søknader og 
aktuelle kandidater blir vurdert etter utløp av frist. Masterplanen er 
tiltredelse 1 september, og slik utviklingen har vært de siste uker er vi 
optimistiske på at dette lar seg gjøre.   

 

Interne systemer 

Det arbeides med gjennomgang og forbedring av våre interne systemer. Det 
er i dette arbeidet sett behov for en personalhåndbok som «guideline» for 
våre ansatte. Et utkast kan være klart til styremøte i mai.     
 

Medlemsutvikling 

Utviklingen pr. april er fortsatt positiv. Det er 6.148 medlemmer som hittil 
har betalt medlemsavgiften, noe som er 299 (+5,1%) flere enn samme 
periode enn i fjor. Samlet hadde alle DNT-foreninger en økning på 3,3%  

 

Frivilligheten 

2022 er frivillighetens år og skal løftes frem. Tanken er at vi markerer dette, 
gjerne i sammenheng med andre arrangementer. DNT har ingen føringer på 
hvilken dag dette skal markeres, dette bestemmer medlemsforeningene selv. 
Vi i HT må markere dette på en god måte slik at vi får synliggjort den 
fantastisk viktige ressursen som ligger i den frivillige innsatsen. Vi må arbeide 
for å rekruttere flere samtidig gi noe tilbake. Dette kan dreie seg om 
kompetansehevende tiltak som kurs, seminar eller samlinger. Det vesentlige 
er å finne motivasjonsfaktorer som kan stimulere det gode arbeidet. Hvilken 
dag vi konkret skal sette som frivillighetens dag må vi ta stilling til i løpet av 
høsten.  
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Åkrafjorden Nature B&B 

   På styremøte i november 2020 orienterte styrets leder (sak 99/20) om mulig 

  samarbeid med Åkrafjorden Nature B&B. Dette prosjektet er i sluttfasen og 

  foreningen kan dermed tilby en alternativ inngang til «Gullruten» fra øst.   

 

Forslag til vedtak:  Styret tar daglig leders rapport til orientering. 

Behandling i møtet: Styrets leder orienterte om ytterligere alternativer som mulige innganger til 

  Gullruta, og som det jobber med.  Blant dette ble nevnt: 

   -Sti mellom Sandvattenhytta og Simlebu. Her med mulig overnatting i  

  området ved Steinavatn.  

   -Sti fra Vintertun til Simlebu.  

   - Alternativ stivalg fra Olalia til Løkjelsvatnhytta.  

   Leder Sti & Varde supplerte med informasjon om alternativ rundløype fra 

  Olalia via Lysenyten. På denne ruten vil Etne kommune etablere dagsturhytte 

  ila sommeren.    

 Vedtak:   Styret tar daglig leders rapport til orientering. 

 

 

39/21   Regnskap pr. februar 2021 – Orienteringssak 

Regnskapsrapport for mars tilsendt sammen med møteinnkalling. 

Daglig leder gjennomgikk regnskapsrapport med følgende kommentarer: 

Tross ekstraordinære tilstander er tallene for mars tilfredsstillende. Mars 

viser ett underskudd på kr -49.513,-, mens hittil i år er det fortsatt ett 

overskudd. Nå på kr 44.245,-. Dette er noe svakere enn budsjett men kan i 

hovedsak forklares med: 

- Formålskapital (kr. 286.000,-) budsjettert i mars ikke kommet i 2021. 

- Prosjektkostnader Djupadalen (kr. 136.000,-). 

- Kostnadsført reklamekostnad (kr. 57.350,-).   

Balansen viser at likviditeten i foreningen er god. 

Det er forskuddsbetalte inntekter (hovedsakelig Flokehyttene) på kr. 

1.848.600,-. 

Årsoppgjørsdisposisjonene for 2020 er registrert og regnskapet for 2020 er 

lukket. 

 

  

Forslag til vedtak:  Styret tar regnskapet til orientering. 

Vedtak:  Regnskapet tas til orientering. 

 

 

Mars




                                                                                                                       

6 
 

 

40/21   Frilager Haugaland - Beslutningssak 

I henhold til vedtekter skal årsmøte i Frilager Haugaland avholdes innen 

utgangen av april. I e-post, datert 21.0, fra styrets leder anmodes medlems-

organisasjoner om følgende: 

«Frilager Haugaland ber om unntak fra våre vedtekter, og at årsmøtet skal 

avholdes innen utgangen av april, til at årsmøtet kan avholdes fysisk (hvis 

gjeldende smittevernreglene tillater dette) innen utgangen av mai d.å.  

Vi ser for oss å invitere styreleder og daglig leder fra den enkelte 

medlemsorganisasjon til et slikt møte foruten det sittende styret i Frilager 

med vararepresentanter.» 

 Samtidig er det for en tid tilbake gjort kjent at tidligere daglig leder i HT har 

trukket seg fra arbeidet med Frilager. 

 

Forslag til vedtak:  Styret godkjenner utsettelsen av årsmøtet i Frilager Haugalandet og ber om 

at styreleder og daglig leder representerer HT på årsmøte i tillegg til Per 

Sigurd Velde. Styret ber Tore Haugen om å tiltre Frilager Haugalandet til 

erstatning for Lauren Simonsen. 

 

Vedtak: Styret godkjenner utsettelsen av årsmøtet i Frilager Haugalandet. Styrets 

leder og daglig leder representerer HT på årsmøte i tillegg til Per Sigurd 

Velde. Styret utnevner Tore Haugen som erstatning for Lauren Simonsen. 

 

41/21  Utvalg for revidering av «Retningslinjer for frivillig arbeid i Haugesund 

Turistforening» 

Retningslinjer er sist revidert i 2018. Med bakgrunn i at organisasjonen, både 

sentralt og lokalt, er i stadig endring, bør retningslinjene gjennomgås og evt. 

revideres.  

Forslag til vedtak:  Styret oppnevner 4 personer til å komme med forslag til revidert utgave av 

retningslinjer for frivillig arbeid. 

Behandling i møtet: Innspill om at det er nok med to personer til dette utvalget. Rolf Børseth og 

Inger k. Haavik ble foreslått.   

Vedtak:  Styret oppnevner Rolf Børseth og Inger K. Haavik til å komme med forslag til 

revidert utgave av retningslinjer for frivillig arbeid. 

 

42/21 Utvalg for utarbeiding av «Retningslinjer for faste komiteer og utvalg i 

Haugesund Turistforening» - Beslutningssak 

Retningslinjer for komiteene vi velger på årsmøte har pr dato ingen 

veileder/instruks for sitt arbeid. Således er det vanskelig for nye 

foreningsmedlemmer og ansatte å skjønne hva de enkelte komiteer er ment  
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å utføre av arbeid. Det kan også være utfordrende for en som blir spurt som 

nytt medlem til en komite å forstå hva en svarer ja til å jobbe med.  

Forslag til vedtak:  Styret oppnevner 4 personer til å komme med forslag til retningslinjer for 

frivillig arbeid i komiteer og utvalg. 

Behandling i møtet: Inger Åmodt, Roald Bø, Arvid Helgesen og Tore Haugen ble foreslått. 

Vedtak:  Styret oppnevner Inger Åmodt, Roald Bø, Arvid Helgesen og Tore Haugen til å 

komme med forslag til retningslinjer for frivillig arbeid i komiteer og utvalg. 

Arbeidet må være klart senest innen neste årsmøte. 

 

43/21   EVT. HT- Nytt – Orienteringssak 

 Spørsmål fra styrekoordinator HT-nytt knyttet til tilgang til informasjon fra 

styret til bruk av redaksjonen.   

Behandling i møtet: Styret er av den oppfatning at forespurt informasjon finnes i møtereferat 

som er tilgjengelig på foreningens nettside.   

Vedtak:   Styrets leder besvarer henvendelsen. 

 

44/21   EVT. HT- Tilkomst Flokehyttene for bevegelseshemmede - Orienteringssak 

 Innspill fra styremedlem relatert til tilkomst Flokehyttene for 

bevegelseshemmede. Det vises til prosjektet «sykling uten alder» som 

innebærer sykling av bevegelseshemmede på tilpassede el-sykler.    

Behandling i møtet: Positivt tiltak som bør undersøkes nærmere.   

Vedtak:   Administrasjonen sjekker opp priser og betingelser. 

 

44/21   EVT. 17. mai 2021 - Orienteringssak 

 Henvendelse fra Haugesund kommune om at Folketoget i Haugesund 17. mai 

2021 blir en digitalt sammensatt sending som vises på ulike plattformer, 

deriblant på kommunens nettside. Foreninger som vanligvis deltar i byens 

folketog inviteres til å delta.    

Vedtak:   Styret leder og daglig leder lager en hilsen på vegne av HT.  

 

 

Møtet avsluttet ca. kl. 20.00 

Tore Haugen 
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Års-hjul / årsplanlegger for HT. 

Planlagte møter i HT: 

Tirsdag 04.05.2021 kl. 18. Ledermøte alle underavdelinger og lokallag.  

Torsdag 20.05.2021 kl. 18. Tillitsvalgtmøte 

Onsdag 26.05.2021 kl. 17. Styremøte med Befaring Vibrandsøy 

Fredag 25.06.2021 kl. 17. Styremøte med sommeravslutning på Føynå. 

Onsdag 25.08.2021 kl. 18. Styremøte 

Onsdag 08.09.2021 kl. 17. Felles styremøte med lokallagstyrene. 

Onsdag 15.09.2021 kl. 19. Medlemsmøte i HT 

Onsdag 29.09.2021 kl. 18. Styremøte 

Onsdag 27.10.2021 kl. 18. Styremøte 

Onsdag 24.11.2021 kl. 18. Styremøte 

Fredag 10.12.2021 kl. 18. Julemøte/tilstelning. 

Andre arrangementer: 

03.06 – 06.06.2021 Landsmøte Trondhjem (Digitalt) 

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund  

 


