
Årsmelding Barnas turlag Sømna 
 

Styret kom på plass 29/3-17. På vårt første styremøte ble styret etablert med 
Irene Nordal som leder, Simone Alfredson som kasserer, Silje Aanes som 
sekretær, Hans Gunnar Holand og Esther Dybvik styremedlemmer. Vi planla 
program for et år fremover og bestemte oss for å ha Holandsbua som base og 
dit skulle også første turen gå 1. mai. Vi har hatt 7 styremøter i løpet av året. 

Vi gjennomførte 8 turer fra mai til desember, med totalt ca 200deltagere til 
sammen. Når det gjelder betalende barnemedlem ser vi at vi trenger en 
vervekampanje på nyåret, for her hadde vi 8 barnemedlemmer. Men vi vokser 
stadig med familiemedlemmer på Sømna så vi får tro det er en positiv 
påvirkning å ha fått i gang turgruppen. 

Vi har hatt 2 presseoppslag i Brønnøysunds avis, en ved oppstart og en ved kom 
deg ut dagen i september. Vi annonserer turer ved å opprette arrangement via 
facebook og har en aktiv side med 205 medlemmer. Ellers markedsføring via 
plakater i nærmiljøet vi har foreløpig ikke brukt avisannonser. 

Vi jobber med å få i gang et strandryddeprosjekt i samarbeid med Hold Norge 
rent, der vi vil «Adoptere en strand» der vi skal regelmessig plukke søppel og 
rapportere dette inn. Vi vil ha fokus på å være miljøbevisst og skape gode 
holdninger når man ferdes i naturen. Her er avtalene på plass og vi vil starte 
det våren 2018. 

Barnas turlag Sømna har fått pengestøtte fra DNT ved oppstartstøtte og 
frifondmidler  og Sømna Kommune ved kulturmidler. Dette har blitt brukt til 
diverse utstyr til turer/ aktiviteter og premier. Vi har også blitt sponset med 
premier til barna fra Helgeland Sparebank, Sparebank 1 Nordnorge, 
Felleskjøpet, Aaka, Coop Berg, 

Silje Aanes sa fra seg vervet og Jan Olav Svendsen kom inn for henne i 
november. 

Sittende styremedlemmer: 

Irene Nordal- leder 

Hans Gunnar Holand 

Jan-Olav Svendsen 

Simone Alfredsson- kasserer 

Esther Dybvik 



 

Disse turene gjennomførte vi i 2017: 

Mai: 

-Mandag 1.mai kl 11-14. Vi starter Barnas Turlag Sømna med tur til 
Holandsbua. Natursti med premier til alle barna, fisking, grilling, kaker og 
bålkaffe.  Ca 50 stk deltok 

-Tirsdag 9. mai 17-19 Gårdsbesøk til Flostrand gård – 25 stk 

-Onsdag 24. mai Fellestur sammen med Barnas turlag Brønnøysund til Valleråa 

 Juni: 

-Søndag 11. juni Grottetur til Fjelldalen(Grøttheim), ta med gode hodelykter og 
hjelm. -10 stk 

-28. juni -Kveldsmattur til Valleråa- 15 stk 

 September: 

-Lørdag 2.– søndag 3. september– Kom deg ut– dagen. Telttur til Kvennvika, 
med solnedgangstur på Sørfjellet- 21 stk 

Oktober: 

-23. oktober-Solnedgangstur til Skålvika- 10 stk  

November: 

-26. november- Hodelykt og reflekstur til Fredheimshytta- 34 stk deltok 

Desember: 

-7. desember hadde vi Juleavslutning på Sømna Bygdetun, med nisser, julegrøt 
og lek i snøen. Ca 35 stk 

 

For styret i Barnas turlag Sømna 

-Irene Nordal 


