
   

Referat styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 29.09.2020 kl. 18.00-1915    

 
Til stede: Siri, Bjørn Harald (til kl. 19), Svenn Arne, Haakon, Heidi 

Forfall: Lena Britt, Monica og Stine S. 

June? Stine G?  

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte 24.8, men ikke satt opp som egen sak. 

 

Sak1- Stengte hytter/bankkonto Nøkksetra OK 

Sak2- LT og miljøsaker. OK 

Sak3- Hyttestenging OK 

Sak4- Søknad kompensasjon for hyttestengning. OK Innvilget, penger på konto. 

Sak 6-Båtrute Reinefjorden.  

Sak6- Skilting/merking Sørvågen-Munkebu. Gikk opp stien i fjor, dokumentert alt. Lager kostnadsoverslag 

og søker midler 

Sak7- Kontingentsatser 2021 OK meldt DNT. Webinar tirsdag 13.10 kl 17-18. 

Sak8- Aktivitetsplan høst 20/vår 21 

Sak9- Strandryddeaksjon til FB/nett. Ikke på nett. Svein Arne har kontakter for en aksjon ved Ureberget. 

Settes opp som tur.  

Sak9 -Søknad frifondsmidler. OK søkt, fått penger. 

De sakene som ikke er ferdige følger med i ansvarstabellen til neste møte. 

 

Sak 2.  Nøkksætra og tilsyn. 

Vi hadde møte med tilsynsgruppa på Nøkksætra tirsdag 15.september.  Heidi og Siri deltok fra styret. 

Under følger oppsummering fra møtet ført i pennen av PB: 
En liten oppsummering av møtet i går 15.9. Vi forsøker å få montert vinduet i høst innen 1 november. WJ 
organiserer og tar ansvar. Vi har mulighet for å leie inn snekker hvis vi må. SL fortsetter som kontaktperson 
mellom gruppa og styret. Viktig med info begge veier. Vi skifter ut hengelåsen til tilsynsbua slik at alle får 
egen nøkkel til den. Hytta trenger for øvrig en generell vask innvendig før vi åpner for bruk. 
 

Sak 3.   Årsmøte TIN. 

Se innkalling og saksliste til årsmøte i TIN. 

Siri deltar på nett. Hvis andre vil delta er det helt greit. Påmelding via e-post med innkalling. 

 

Sak 4.   Aktivitetsplan høst 2020 – vår 2021. 

Oppfølging fra forrige møte og med informasjon og statusrapport i de ulike aktivitetene.     

 

• Turledersamling m/overnatting: Gjør det til et dagsopplegg med tur? turprogram og middag. Bjørn 

Harald sjekker med Kremmervika og med Næringshagen på Leknes 1. helg i nov. Pris på middag og 

lokale. Lørdag 7. november, næringshagen Leknes fra kl 16. Avslutter med middag/mat 

Siri sender ut til alle turledere 

 



   

• Kurs; skredkurs og turlederkurs: Avventer situasjonen 

 

• Styreledersamling, i år m/ ekstraordinært landsmøte: Ekstraordinært landsmøte blir digitalt 24.10. 

 

• Deltagelse på regionmøte, i år i Harstad: Fortsatt utsatt. 

 

• Foredrag – samarbeid med bibliotekene: avventer situasjonen 

 

• Medlemsmøter m/ foredrag (noen år siden sist): Avventer situasjonen  

 

• Turer med turleder – hele året: Kjører programmet, med visse tilpasninger. Aktivitet med barnas 

turlag er avlyst ut 2020. 

 

• Dugnadshelger på hyttene: Ok med begrenset antall deltagere. Også dugnad på stier/klopping 

 

Sak 5.  Lofotkalender og retningslinjer for turer. 

Hvert år når vi skal ha turledersamling og kalendermøter kommer det opp diskusjon om hva styret egentlig 

ønsker og om det er retningslinjer de ulike komiteene må forholde seg til.  Vi starter arbeidet med å 

formalisere noen av retningslinjene det sittende styre ønsker.   

 

Arbeidet med å utarbeide retningslinjer for kalender og turprogram ble påbegynt, spesielt for 
kalenderen.  Det ble utvekslet synspunkter rundt utvalget av bilder, type bilder, hvor mange av hver 
fotograf, hvordan man møter nye fotografer mm. Hva er formålet med kalenderen, hva skal den vise og 
hvem konkurrerer vi med? Punktet med turer i regi av Lofoten turlag ble ikke tatt opp på dette møtet.    
Det legges opp til en arbeidsdag for styret søndag 25. oktober på Lofoten turistsenter på Alstad. Heidi 
sjekker pris og tilgjengelighet.  
Tema for dagen: Turlederinstruks, kalender instruks, strategidokument  
 
Sak 6.  Eventuelt fra styreleder 

Turlagsgruppe på Værøy: 
Mottatt e-post etter Årsmøte for oppretting av turlagsgruppe på Værøy 
Siri lager forslag på svar. Vedtektene godkjennes med kommentar om endring av navn. 
Ikke ha med DNT. 
 
Avslutning seniorturene: 
Onsdag 30.9. er det avsluttende tur for Seniorturene med kaffe/servering. Spørsmål om vi dekker 
dette for turlederne.  
Sier ja til det. 
Forslår tilsvarende løsning for barnas turlag hvis de ønsker det. Siri svarer. 
 
Stiprosjektet. Ved Frank Hagen. Tor Henriksen: 
Det skal være Prosjektmøte på Leknes torsdag 1.10 
Svenn Arne møter for LT, og Bjørn-Harald møter antagelig 
 
Innspill om referat fra leder og referent 
Under kjøreturen hjem fra møtet kom tanken om gjennomgang av referat fra sist møte, samt 
godkjenning av referatet kan være fast punkt på sakslista på alle styremøter? Tas med som 
informasjon her. Det blir egen sak om dette på neste møte. 
 



   

 
24.08.20 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG HB LBJ SBG SS SN JH BHB HC MK 

6 Båtrute Reinefjorden           
6 Skilting/merking Sørvågen-

Munkebu. Kostnadsoverslag og 
søknad 

          

9 Alternativ strandryddeaksjon ved 
Ureberget som tur i høst 

          

29.9.20 
Saksnr. 

           

4 Aktivitetsplan høst 20/vår 21           
5 Lofotkalender og turer, arb dag 

for styret 25.10? 
          

6 Svar til Værøy           
6 Svar om seniorturavslutning           
6 Delta på Stiporsjektmøte        ?   
6 Referat fra sist møte, godkjenning           

 


