
 

Årsmøteprotokoll Hjelmeland Turlag. 28.01.20 kl 1900-2100 på Spinneriet i Hjelmeland. 

 

Det møtte 38 stk. på årsmøte i tillegg var det 3 stk på første del av møte nå Ombo Turboklubb 

presenterte seg. Møte var ope for alle, enten ein er medlem i DNT-systemet, eller ikkje.   

 

Først viste me STF sin video om frivillighet. Er laga både for å verve fleire frivillige og sette pris 

på dei som er frivillige. Arne Kleppa er forteljaren i filmen.  

Deretter ønska leiar Svanhild Hjorteland Gbada velkomen til årsmøte. Pga ferjeruter slapp me til 

Ombo Turboklubb først. Dei presenterte seg og kva dei driv med. Line Flesjå og Kristine Soma 

møtte frå Turboklubben. Dei er initiativtakarane til Turboklubben. Line var før ho flytta til 

Ombo, med og dreiv Turboklubb på Gramstad i Sandnes.  

Ombo Turboklubb har drive i ca 1 år. Har base på garden Nårstad hjå Kristine Soma. Har brukt 

presenningar til tak mm, nå held dei på og bygger gapahuk. Har fått tips og råd frå Andre 

Pedersen, i Turboklubb Lysefjorden v/Bergen. Han har starta første Turboklubb. Er ein base der 

ein kan finne aktivitetar. Har spikka seljefløyter, laga fuglekassar, fanga og sløyd og laga mat av 

fisk, gøymeleken i mørkna med lykt, refleksløype osv. Nokon har vore på hyttetur. På det meste 

er det ca 25 barn. Foreldre, besteforeldre eller ein annan vaksen er alltid med barna. Konseptet er 

at barn og foreldre/vaksne skal ha ein aktivitet i lag. Målgruppa er 6-12 år. Alle er velkomne, men 

aktiviteten blir lagt opp for å passe i denne alderen. Har blitt gode aktivitetar for barna, men også 

dei vaksne kjem ut, og ikkje minst blir det sosialt for dei. Møte kvar torsdag kl 17-18.30. Alle har 

med kveldsmat, slik at ein et den i fellesskap.  

Det var tid til spørsmål etterpå. Fleire syns dette hørtes kjekt ut og lurte på å ta ein tur til Ombo 

på «studietur» eller besøk.  

Som takk for innlegget fekk Ombo Turboklubb 25 samanleggbare turkoppar som barna kan ha.  

 

Matpause, pølselapskaus m/flatbrød, saft og kaffi og twist. 

 

Viste deretter ein film til. Naturfoto/film som Eldfinn Austigard har sett saman frå heiane i 

kommunen våre, med musikk av Vamp. 

 

Årsmøte.  

 

Ingen merknadar til innkalling og sakliste.  

Innkallinga har blitt lagt ut på Facebook, plakatar, i biblioteka og på nettsida til STF/Hjelmeland 

Turlag saman med årsmeldinga. 

 

Svanhild Hjorteland Gbada, leiar, vart valt til ordstyrar, og Anne Kari Skogerbø, sekretær, vart 

valt til referent. 

 

Svanhild presenterte utdrag av årsmeldinga.  

Presenterte styret som har vore med i 2019. Sa litt om kva me har gjort, har vore delaktige i 27 

arrangement/møter, bla 16 turar i 2019. Trekt fram bla opning av ny hytte i Viglesdal 12. mai. 

Opplyst at Turlaget har driftsansvar for dei 3 turisthyttene i Viglesdal. Der har vore besøksrekord 

i 2019. Mange som ønskjer å sjå den nye hytta, og kapasiteten er blitt mykje betre. 

Sankefestivalen i august, litt frå nokre andre turar. Fortalt at me har gapahuk på Bjødnabu med 

bålpanne, og driftar toalettet der. Me har deltatt i arbeidet som prosjektet Vågen360 har med 

tilrettelegging av turstiar med utgangspunkt i Vågen.  

Når det gjeld økonomi så har me ikkje lengre eigen bankkonto. Denne vart oppsagt midt i året, og 

me har nå felles konto og rekneskap med STF. Rekneskapen blir ført som ein eigen avdeling for 

oss hjå STF. Dette gjer at alt er samla ein stad, men pga skifte av rekneskapssystem hjå STF i 

løpet av året har det ikkje vore lett å få oversikt pga noko er ført i eit system og der har me ikkje 

hatt tilgang, og resten av året er ført i eit anna system. Har fått hjelp frå STF til å få oversikt.  



 

Anne Kari, kasserar, presentert litt tal frå 2019. Me har hatt eit underskot på ca kr 19000,-. Har 

bla kjøpt ein biltilhengar til å frakte utstyr til /frå lager/arrangement til kr 10000,- og trykking av 

turfoldar kostar ca 8000,-. Sankefestivalen går i 0,-. Har inntekter frå deltaking på kurs, båtturar, 

foredrag. Utgifter til overnatting, foredragshaldarar, kurshaldarar mm. Tilskot gjer at festivalen 

gjekk i 0,-.  

 

Forslag til bruk av «fond» 

Når Hjelmeland Turlag sine kontoar i Hjelmeland Sparebank vart avslutta hadde me ca kr 

174 000,- på bok. Me har fått avtale med STF at desse står som eit «fond» hjå dei som me kan 

bruke til noko lokalt. Me ønskjer å bruke pengar på noko som kan kome mange til nytte, og at det 

er relatert til tur og/eller natur. Gi noko som både dei som er spreke og dei som er lokale kan ha 

glede av. Me ber om innspel/idear til kva me kan bruke pengane til. Styret i HT vil ha bruk av 

pengar som sak på komande styremøte. Me kan disponere pengane i nokre få år.  

Det kom nokre innspel på årsmøte til bruk av pengar lokalt: 

 

* Skilt på utsiktspunkt på turløyper, der ein kan sjå på skiltet kva ein ser. Namn på stader ein ser. 

Dette kan vere kart/flyfoto, eller inngravering i stålplate med «kompasspil» på som ein kan snu 

rundt i retning av det ein ser. Leif-Ole Terøy har bla diskutert dette med kulturleiar på ulike 

punkt. Dette kan for eksempel vere eit samarbeid mellom Turlaget og Hjelmeland kommune. 

Samarbeid med andre er og positivt, og det kan løyse ut meir midlar. 

 

* Benker på turpostar/turmål/utsiktspunkt. Dette kan og vere samarbeid mellom fleire partar. 

 

* Sankefestivalen har «fylt opp eit hull» i aktivitetar/arrangement. Flott at ein formidlar vidare 

kunnskap om foredling, handtverkstradisjonar, mattradisjonar, bruk av det ein kan hausta i 

naturen. Dersom me ikkje får tilskot nok til å dekke utgifter med festivalen, kan ein kanskje bruke 

av «fondet» for å ta ansvar for å formidle kunnskap vidare, dersom ikkje andre tek ansvar for slik 

kunnskapsformidling.  

 

* Sikring/utbetring av turløype til Skomakarnibba. Det er ein flott tur, bortsett frå eit parti der det 

er bratt og utfordrande å kome fram/urete. Her er og nokre våte parti. Kunne ein her fått til 

sikring, eller noko? Elles er dette ein tur med ein del trafikk og det er slitasje på løypa. Kulturleiar 

Eldfinn Austigard opplyste at her er noko på gang, men er litt usikker kor langt ein er komen pr 

no.  

 

I denne samanheng kom her og fram eit par andre synspunkt til tema som ikkje var på saklista. 

 

Ut.no – her er nå mange lokale ruter som manglar. Før låg her mange turar, men nå er det i 

hovudsak løypenettet til DNT som ligg ute. Me og kommunen orienterte om at pr no er her ein 

oppryddingsjobb som blir gjort på ut.no pga her tidlegare låg mange turar som ikkje var korrekte. 

Alle hadde høve til å legge ut turar, og det blei då kanskje fleire variantar av same tur.  

Turen til Skjekkjesåsen ligg inne feil. Leif-Ole Terøy har tidlegare gitt beskjed om dette, men har 

ikkje skjedd noko. Reidun Ferstad opplyste at ho har sendt e-post til ut.no om feil, og då har det 

blitt korrigert. Dette er ikkje eit tema som årsmøte hadde på saklista eller skal gjere vedtak i.  

 

Booking av senger/rom. 

Blir det gjort ei evaluering av denne ordninga? HT meiner at her var ei prøveordning nokre få 

stader i landet så har DNT evaluert, og konkludert med at dette vil ein fortsette med. Det er ein 

ulempe dersom ein kan booke noko på alle rom, slik at dersom her kjem ein barnefamilie som 

ikkje har booka, så må dei etablere seg på hems, eller vente til kvelden for å sjå om her er booka 

på romma. Ein kan føle at her er fullt på hytta pga mykje booking. Dersom ein er utan dekning, 

får ein ikkje sett når ein er på hytta kva som er ledig og kva som er bestilt. Dette er 

tilbakemeldingar som me, men også kvar enkelt som opplever dette, kan gi til STF/DNT.  



 

 

Turstifadrar 

Hjelmeland Turlag har sjølv ein turpost med bok og premiering kvart år i gapahuken ved 

Ritlandskrateret. 

 

I samband med Vågen360 turstiane er det hengt opp ein postkasse med bok på Strenjatonå. Me 

trekker premie i år på årsmøte, boka kom opp i løpet av 2019. Deretter ventar me til boka er 

utskriven før me har ny trekning av fleire premiar. Her er det Åsmund Sirevåg og Endre Nordbø 

som har ansvar både for stien og turposten. 

 

Postkasse og turbok er gitt av Hjelmeland Sparebank. Dei gir og premiar dersom ein vil ha 

trekning av premie blant dei som har skrive seg i boka. 

Samstundes med at her vart gitt postkasse og bok til Strenjatonå, vart her og gitt ei bok/postkasse 

til. Denne er sett opp ved Skomakarnibbå. (Frå før har grunneigarane på Hagalid ein post på 

Øksnafjellet – utan premiering.) Den nye turposten er det tidlegare grunneigar Jan Dagfinn Viken 

som har sett opp og som skal ha tilsyn med. Me har konkludert med at på denne posten er her 

mykje utanlandske turfolk, som difor ikkje er lette å få kontakt med i ettertid, så her vert det ikkje 

premiering. Posten her blir meir for å få eit inntrykk av trafikken. 

 

Her var og snakk om me skulle få ein turpost til, Kvar skal i så fall den være? Sjekka med Røde 

Kors som me veit har overtatt ein del turpostar frå tidlegare Hjelmeland Helselag. Røde Kors har 

turpost på Jørmeland, Hjelmen og Post 1, 2 og 3 på Sandsåsen – på løypa mellom Bjødnabu og 

Pundsnes. Røde Kors ønska at Turlaget skulle overta alle postane, slik at her var eit felles system 

for premiering på turpostar. Styret i Hjelmeland Turlag har sagt at me ikkje kan ta på oss ansvar 

for så mange turpostar. Dersom her er fadrar for turpostane, og eit system for vedlikehald av 

merking osv av turstien, så kan me har trekning/utdeling av premiar på vårt årsmøte. Me 

konkluderte med at her er nok turpostar, me treng ikkje ein turpost til, slik her kanskje var snakk 

om frå Hjelmeland Sparebank. Banken sponsar og premiar – sponsorgåver.  

 

Me har sjekka litt før årsmøte, og har nå fadrar til alle desse nemnte turpostane. Takk til dei som 

tek denne jobben. Det er ikkje sagt noko om løypene, men her har vore eit system for dei frå før. 

Noko er merka av kommunen, noko tilrettelagt av grunneigarar osv. 

Her gjeld det sjølve turpostane. Fadrar: 

 

Jørmeland: Njål Hetlelid 

Hjelmen: Gunnulf Sande 

Post 1: Kristin Kostøl Helgaland 

Post 2: Njål Hetlelid 

Post 3: Ola Mjølhus 

 

Konklusjon er at på dei av desse 5 postane som me skal ha premiering, så gjer me det når boka er 

full/utskriven, på vårt årsmøte, då har me heller fleire premiar på den trekninga. Bøkene er så 

store at her kan gå fleire år mellom kvar trekning. Fadderen gir beskjed til Turlaget når boka er 

utskriven og her er behov for ny. Skal me ha premiering på alle turpostane, eller skal nokon av 

postane på Sandsåsen bare vere registrering av turen - men ikkje behov for premiering?  

Dette vart ikkje bestemt på årsmøte. Hjelmeland Turlag får eventuelt diskutere det i styret.  

 

Hjelmeland Turlag, styret, tek seg av tilsyn og skifting av bok i gapahuken ved Ritlandskrateret.  

 

På årsmøte vart det spurt om andre turpostar, om Turlaget kan overta dei òg, og ha premiering? 

Turlaget svara at nå var det snakk om desse for Røde Kors, tidlegare helselaget, på Hjelmeland. 

Me kan ikkje ta på oss alle ruter. Mange ruter og turpostar har allereie ein fadder/eit 

faddersystem, det er det beste viss dette er lokalt.  



 

 

Solfrid Laugaland kommenterte at ho har vore fadder for boka på Loftsheia i fleire år. Ho veit 

ikkje kva ho skal gjere når boka er full! Skal boka leverast til nokon, er her premiering? Nokon 

stader har turpostar blitt oppretta og/eller vedlikehaldne av idrettslag, helselag. På Fister er her 

ikkje premiering på turpostane nå. Før var det idrettslaget som hadde turpostane der, då ver her 

noko premiering. 

  

Ev innkomne saker. Ingen innkomne saker. 

 

Orientering om Viglesdal og anna aktuelt frå STF.  

Alle dei lokale turlaga under STF har ein kontaktperson i styret til STF. Lars Flatø Nessa er 

Hjelmeland Turlag sin kontaktperson/fadder. Lars var på årsmøte og orienterte frå STF.  

STF hadde styremøte dagen før HT hadde årsmøte. Det var snakk om at det skulle lagast ein 

presentasjon frå STF som ein skulle ha med til alle årsmøta i Turlaga. Denne presentasjonen er 

ikkje klar ennå, HT er først ut med årsmøta. Det blei difor ein munnleg presentasjon. 

 

«Preikestol-salet» er ei viktig sak – korleis skal ein forvalte pengane ein fekk av salet? Det er i 

alle fall viktig at unngå at pengane taper verdi. 

«Lysefjorden rundt» er eit satsingsområde. Nå pågår bla renovering av bygga på Bakken. Det er 

planlagt opning av anlegget 10. mai i år.  

GPS-prosjekt – merking av villrein. Rapporten var klar i haust. Ein veit ikkje full effekt av ulike 

tiltak som er føreslått for å betre forholda for villreinen. Men det er anbefalt bla å flytte/legge ned 

Storsteinhytta. Ein trur dette vil auke arealbruken til villreinen, men det er ikkje konkludert ennå 

kva som skal gjerast. Det vil vere ein lang prosess som tek mykje tid. Olav Strand frå NINA som 

har jobba med GPS-prosjektet kjem til Hjelmeland og Sandnes i løpet av våren. Det er mål å 

belyse og få debatt om rapport og tiltak. Det vil blir opne møte. Det vil bli forska vidare på 

problemstillinga. 

Ei av løysingane som er skissert for å få til ei kopling mellom Sirdal og Haukelid, er å ruste opp 

rutenettet på vestsida av Blåsjø. Då må ein ha ei ny hytte i nærleiken av Førrevassdammen.  

Eit spørsmål er om STF er velkomen i området? Det er viktig med lokalt engasjement dersom ein 

skal få til gode løysingar.  

 

Viglesdal – status. Nå er det 3 hytter i drift. HT har spurt etter kva som er planen for den eldste 

hytta? Melding frå STF er at det er plan å rive den eldste hytta, men dei veit ikkje kva tid, blir 

ikkje heilt ennå. Førebels er det snakk om at den kan nyttast til vedlager og som sikringsbu. Den 

skal ikkje renoverast pga rasfaren der den ligg. Det er også her viktig med lokalt engasjement i 

høve til kva ein meiner skal skje. Kva vil ein vidare? Det er ei tomt på sida av den nyaste hytta, 

kva vil ein der? 

 

Val 

Valkomiteen har bestått av Siv Iren Moen Hausken frå styret i turlaget, Lars Frønsdal med frå 

2018, og Anne Grete Gauthun ny i 2019. 

 

Pr no er styret slik:  

Svanhild Hjortland Gbada 2 år    2019/2020  ikkje på val i styret, på val som leiar         

Elisabeth Hausken Nessa   2 år    2019/2020  ikkje på val  

Anne Kari Skogerbø         2 år    2018/2019  på val 

Paul Øvrehus                      2 år    2018/2019 på val 

Gunnulf Sande         2 år    2018/2019  på val 

Njål Hetlelid                     2 år    2018/2019 på val 

Siv Iren Moen Hausken     2 år    2019/2020  ikkje på val 

 



 

Sidan her er 1 stk. som går ut av styret, Njål Hetlelid, så har valkomiteen, spurt og fått ja frå 

Astrid Rosså. Ho vart valt inn i styret for 2 år.  

 

Årsmøte har valt leiar, styret konstituerer seg elles sjølv.  

 

Nytt styre er slik: 

Svanhild Hjortland Gbada 2 år    2019/2020  ikkje på val i styret, attval som leiar         

Elisabeth Hausken Nessa   2 år    2019/2020  ikkje på val  

Siv Iren Moen Hausken     2 år    2019/2020  ikkje på val 

Anne Kari Skogerbø         2 år    2020/2021  attval 

Paul Øvrehus                      2 år    2020/2021 attval 

Gunnulf Sande         2 år    2020/2021  attval 

Astrid Rosså          2 år    2020/2021  ny 2020 

 

Valkomité: 

Ein representant frå styret som styret sjølv vel på første styremøte, Anne Grete Gauthun blir valt 

for eit år til, Njål Hetlelid går ut av styret, og blir med i valkomiteen.  

  

Leiar takka årsmøte for tillit til alle som er valt inn i styret. Årsmøte gav tilbakemelding på at det 

er kjekt å ha dei valte i styret. 

 

Takk til Njål Hetlelid for all innsatsen i styret i turlaget i 2 år. Som takk fekk han boka «150 

turar….» beskriving av turar i Rogaland.  

 

Premiering - turboka i gapahuk v/Ritlandskrateret 

I løpet av 2019 har det vore ca 560 personar som har skrive seg i boka. Loddtrekning, vinnar av 

årets premie var Asgeir Klingsheim frå Sola, som var på tur med barnebarn frå Vormedalen. 

Premien er STF sin bok om 150 turar i Rogaland. 

 

Premiering – turbok Strenjatonå 

Turboka blei lagt ut i løpet av 2019. Trekning av premie nå for å få blest om turposten, for 

ettertida blir her trekt premiar når boka er utskriven. Anne Grete Gauthun vann premie frå 

Hjelmeland Sparebank, rumpetaske med drikkeflaske, tursjokolade mm. Anne Grete hadde vore 

på tur med tysdagsgjengen.  

 

Takkegåver til våre lokalkjende medhjelparar 2019. 

Boka «150 turer fra hav til hei». Alle dei som har vore med som kjentfolk e.l. i samband med 

ordinært turprogram, har fått personleg invitasjon til årsmøte; Åsmund Sirevåg, Endre Nordbø, 

Lars F. Nessa og Tonje Nessa, Jon Helge Hausken, Magne Leirflåt, Trond Laugaland, Jon Dale, 

Anne Grete Gauthun, Leif-Ole Terøy og Rasin Tjeltveit. Ein stor takk til alle desse for hjelp i 

2019.  

 

Turprogrammet for 2020.  

Presentasjon av delar av programmet ved Svanhild. I 2020 har Hjelmeland Turlag ein del fokus 

på heia rundt Jøsenfjorden. Det er populært med cruise på fjorden, men me vil ta folk med på tur 

langs fjorden, både på sørsida og nordsida. Ein tur frå Tøtlandsvik til Hjelmelandsvågen, og Dale 

– Indre Eiane, og Ytre Eiane- Nesvik. Elles blir det bla Sankefestival også i år, med torg og 

fiskebåtar, kurs og foredrag, turar og kafé. Me har 16 turar/arrangement på planen for 2020. 

Turfoldaren som STF hjelper oss å lage for 2020 er akkurat klar, og vart delt ut til dei frammøtte 

på årsmøte. Blei elles vist til STF si heimeside, der lokallaga har kvar si side der turprogrammet 

mm blir presentert, plakatar og ikkje minst Facebooksida vår.  

 

Ref. Anne Kari Skogerbø 


