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Mandat for Turutvalget 
Vedtatt på Harstad Turlags styremøte:  

18. september 2019   

 

 
Generelt 

Turutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre fellesturer i Harstad Turlag (HT). 

Turutvalget arbeider systematisk for å utvikle turlederkompetanse gjennom kurs, 

opplæring og interne møter. Utvalget har en viktig rolle i samvirke mot Løypeutvalget, 

styret, Kommunikasjonsutvalget og hyttetilsyn om utvikling av turlagets turprogram, 

hytter og rutenett. Utvalget er underlagt styret i HT  

 

Ansvarsområder 

 

1. Utvalget skal sammen med turledere planlegge og utarbeide årsprogram for fellesturer 

innen 1. desember 

• I samarbeid med Kommunikasjonsgruppa registrere turene i Sherpa. 

• Gi turlederne nødvendig opplæring slik at de kan selv kan risikovurdere egne 

turer i Sherpa 

• I samarbeid med Daglig leder fremme forslag om søknad til støtte for 

gjennomføring av friluftsaktiviteter. 

 

2. Planlegge aktiviteter og turer i henhold til bærekraft og miljøhensyn 

 

3. Turplanleggingsmøte for følgende år: 

• Arrangeres i løpet av november måned 

• På møtet deltar turutvalget og turledere i Harstad Turlag 

• Målet for møtet er å planlegge følgende års turer for hele året 

• Hvis det er vanskelig å sette endelig dato for turene, settes en foreløpig dato  

• Det er den enkelte turleders ansvar å sette endelig dato i Sherpa senest 8 uker 

før turen skal gjennomføres 

4. Gjennom året følge opp gjennomføring av turer i henhold til planer og retningslinjer. 

• Turutvalget har det overordnete ansvar for å vedlikeholde turprogrammet og 

oppdatere informasjon på Sherpa. 

• Det er den enkelte turleders ansvar å utarbeide turbeskrivelse, risikovurdering 

og turrapport. Turutvalget skal gi turlederne nødvendig opplæring i Sherpa og 

turrapporteringsverktøyet 
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• Påse at alle fellesturer har to turledere hvorav minst én er autorisert. 

• Turlederne for den enkelte tur har ansvar for å utsette turen eller å finne 

alternativ turledere hvis ikke de har anledning til å gjennomføre turen. Kan 

ingen andre overta eller turen utsettes avlyses denne. Turlederne må gi beskjed 

til Kommunikasjonsgruppa som legger ut informasjon på Facebook/nettsidene. 

Dersom turen har påmelding, må turlederne gi beskjed direkte til turdeltakerne. 

• Følge opp at nyutdannede turledere blir satt til å lede turer sammen med 

erfarne turledere for å opparbeide erfaring. 

 

5. Turutvalget har en viktig rolle i å utvikle turkompetansen i turlaget og skape en arena 

for å diskutere utfordringer og sikkerhet knyttet til fellesturer. Utvalget gjennomfører 

fellesmøter og temakvelder med turleder i HT med vekt på å dele kunnskap og 

erfaringer.  

 

6. I samarbeid med styret i HT 

• Utarbeide prosedyrer og instrukser for trygg gjennomføring av aktiviteter. 

• Foreslå kurs og utdanning av nye turleder. 

7. Turutvalget gir årlig rapport til styret, senest 15. januar for det foregående året. 

 

Sammensetting 

Turutvalget medlemmer velges av årsmøtet iht. vedtekter i HT. Utvalg konstituerer seg selv 

med støtte fra styret i HT og det velges en leder. Utvalget kan fremme forslag til justeringer i 

løpet av perioden. 

 


