
   

Referat fra  styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 30.04.2019  kl. 19.00 
 

Til stede:  Sigfús, Siri, Merete, Svenn-Arne og Monika 

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte.  Noen saker kan komme som egen sak. 

1.3  Nettbank: Begge sparebankene er sjekket ut, og vi beslutter å flytte over kontoene til Sparebanken 68 

Nord. 

1-8.1 Heliteam – ved til Nøkksætra.  Det er nå 18 sekker ved igjen, så det ordnes med helikoptertransport  – 

samkjøres med Munkebu.   

1-8.4 Samlebilder kalendere – blir trykket opp ny plakat. 

Vedlegg 1: Ansvarstabell 

 

 

Sak 2.  Henvendelser fra medlem. 

Henvendelse fra K. Arntzen angående Lofotens Turlag rolle i åpning av Nasjonalpark.  

Lofoten Turlag har siden starten av prosjektet med Nasjonalparken forholdt seg nøytrale i denne saken og 

forholder oss derfor til vedtakene som er gjort sentralt i DNT. Når det gjelder åpningen har LT sagt seg villig 

til å stille med turledere, dette er ikke en bekreftelse på for eller imot Nasjonalparken. 

Lofoten Turlag kan ikke bestemme hva privatpersoner skal mene eller gjøre i forbindelse med åpningen av 

Nasjonalparken, men medlemmer kan ikke fronte saken på vegne av Lofoten Turlag. 

Medlemmer som har saker de ønsker skal vedtas i Lofoten Turlag må melde disse inn som årsmøtesak i 

henhold til vedtektene til turlaget.  

I forhold til rolle som turleder i Lofoten Turlag er dette en frivillig oppgave som hver enkelt selv må 

bestemme om de ønsker å være med på.  

Ansvarlig:  Sigfùs  

 

 

Sak 3.  Henvendelse fra medlem. 

Henvendelse fra Gertti Mändla i etterkant av årsmøte der enkelte spørsmål er belyst under: 

• Informasjon rundt årsmøte – mer spesifisert hva som skjer i informasjonen ut. 

• Valgkomitéen inviterer medlemmer til å komme med forslag til styremedlemmer  gjennom 

informasjon med innkallingen.  

• Fjellsportgruppa er en del av Lofoten Turlag og man er dermed automatisk medlem av 

fjellsportgruppa.  

  

 

Sak 4. Nøkksætra. 

Styret beslutter å stenge dagsturdelen på Nøkksætra gjennom sommersesongen.  Hovedbegrunnelse er 

misbruk av fasilitetene og mye ekstra arbeid for hyttetilsynet.  Dette betyr at bare de som leier hytta har 

tilgang til do og hytte.  Dette må informeres om på hjemmeside, FB og til turistinformasjonen.  

Arbeidet med å utrede et utedo må framskyndes slik at turgåere har et alternativ til området rundt hytta.  

Bør være et snarlig møte med hyttetilsyn og andre i Vågan.  

Ansvarlig: Sebastian 



   

 

Sak 5.   Landsmøte 2019. 

Informasjon om status Landsmøte 2019 og videre arbeid.  

329 påmeldte, 321 skal være med til Skrova. Mesteparten er i rute og det er først nå at vi kan starte jobben 

med å fordele transport og sette opp vaktlister.  

 

 

 

Sak 6.   Styreleders saker. 

1. Støttemars Vindmøller:  Lofoten Turlag setter opp tur til Hellfjellet og Veten 12. mars. Understreker 

at det gjelder plassering – ikke vindmøller i seg selv. 

2. Vestvågøys arealplan kommet på høring. Bjørn-Harald ser gjennom og tar eventuelt ut de punktene 

som gjelder oss.  

3. Svenn-Arne har deltatt på møte «Kom inn» og «Alle med» som representant fra Lofoten Turlag.  

4. Henvendelse fra NVE om Nusfjord – tapping av Storvannet.  Tar saken i samarbeid med 

Friluftsrådet. Ansvarlig Svenn-Arne. 

 

 

Sak 7.   Eventuelt. 

1. Forespørsel om AFS-elever kan få redusert pris på Nøkksætra: De får  Medlemspris:  200 kr pr stk.  

2. Grassrotandel: Turlaget må være medlem av Frivillighetsregisteret og  hake av at de vil bli 

grastormottaker.  Ansvarlig: Sigfùs 

 
Neste møte:  28.05.2019 kl. 18.00 
 
Vedlegg 1.  Ansvarstabell 
 
30.04.19 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG SK JAA SBG SS SN SL BHB MS MK 

2 Henvendelse medlem           
4 Nøkksætra           

6.2 Arealplan Vestvågøy           
6.4 NVE - Nusfjord           
7.2 Grasrotandel           

            
            
            

 

 


