
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 13.11.2018 kl. 18.00  
 

Til stede: Sigfús, Stine og Siri 

 

Sak 1.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Skredkurs blir gjennomført etter jul i februar mars. Kurset blir todelt, ett som går over hele helga og ett som 

er dagstur.  Mer informasjon senere. 

Båtruter Reinefjorden; innspill sendt og fått bekreftelse på at det er mottatt. 

Vedlegg 1: Ansvarstabell 

 

Sak 2  Styreledersamling Arendal. 

Sigfús informerer om styreledersamlingen som var i Arendal i tillegg til møte med landsstyre om Landsmøte 

2019. Ca 60 deltakere, men også en del turlag som ikke var representert.  Det var innlagt tur til Torungen 

fyr, «workshop» omkring nyttige tema som for eksempel dugnadstur der alt går galt.   

Hva gjør vi når det skjer noe? DNT’s beredskapsplan gjennomgås og tas opp på neste styret. Både for 

turledere, men også for andre frivillige i organisasjonen. Hyttebooking og kritikkverdige forhold var tema.  

Vindmølleparker var et eget tema med innlegg fra DNT sentralt.  Det er lite villmark igjen i Norge, og mye av 

dette arealet er egnet til vindmølleparker.  Det er mulig at det derfor blir en sak som kommer fra 

sentralstyret om DNT skal mene noe om det.  

 

Sak 3.  Landsmøte 2019. 

Lofoten Turlag skal ha klart en del saker før 1.desember i forbindelse med Landsmøte, blant annet oversikt 

over turene vi skal tilby og endelig fastsettelse av fredagsarrangementet.  Komiteen har hatt møte mandag, 

informasjon fra dette møte. Referat fra møtet legges ved.  

Vedlegg 2: Referat fra møte 12.11.18 Landsmøtekomiteen.  

 

Sak 4.  Finansieringskilder for friluftsliv. 

Sigfús informerer om ulike alternative finansieringskilder for friluftsliv. Blant annet har Besøksforvaltning 

fått mye midler til å dele ut til lokale prosjekt som har med tilrettelegging for turister å gjøre. Ellers må vi 

følge med å søke der vi kan.  Utbedring av sti til Munkebu er et mulig prosjekt.  

 

Sak 5.   Medlemsmøte i Moskenes. 

Sigfús informerer om medlemsmøtet som var i Moskenes forrige uke.  Det var 12 stykker som møtte og det 

var stor interesse for turlaget. Sigfús presenterte turlaget og viste hvordan de kunne søke om 

medlemsskap.  Det var stort engasjement rundt stien opp til Munkebu, og det bør gjøres noe med stien opp 

dit. Moskenes sine innbyggere ble utfordret på at Flakstad hadde mange flere medlemmer en Moskenes, 

og kanskje de skal gjøre noe om det. 

 

Sak 6.   Terrengsykling. 

Det er siste ukene sendt ut flere eposter i forbindelse med artikkelen om at Lofoten Turlag er negative til 

terrengsykkel. Dette er kommet opp etter et intervju i forbindelse med miljøprisen og to møter på Leknes. 

Uttalelse til pressen kan fort bli feiltolket, hvordan skal vi forholde oss til slike situasjoner?  Sees på 

sammen med tema fra Styreledersamling om beredskap og tas opp på neste styremøte når flere fra styret 

er til stede. DNT har hatt flere skaer med konflikter mellom fotgjengere og sykkelister, men fra Sør-Norge.  



   

Sak 7.  Strandrydding Kvalvika 

Den andre helga med strandrydding i Kvalvika er gjennomført.  Til sammen har det vært 15 + 8 stk de to 

helgene.  Den andre helgen var det mindre personer enn avtalt, så foreløpig er det bare første utbetaling 

som er gjennomført.  En mulig løsning er at vi har en ny dugnad til våren. 

 

Sak 8.   Turledersamling. 

Informasjon fra årets turledersamling 3. – 4. november. Det var 20 turledere som møtte, 11 som var med 

på tur på Matmora først på dagen. I tillegg til tur, førstehjelp og middag ble neste års turprogram satt opp 

(så langt det lar seg gjøre).  

Vedlegg 3: Presentasjon på turledersamlingen. 

 

  

Sak 9.   Styreleders saker. 

Ingen saker utover de som er behandlet. 

 

Sak 10.   Eventuelt. 

1. Neste årsmøte legges til tirsdag 19. mars i Vest-Lofoten.  Stine undersøker lokaliteter slik at det er 

klart til å sende ut innkalling i januar.  Siri og Sigfús ordner innkalling.  

Ansvarlig: Stine 

2. Forslag om å ta en sosialtur for styret på Selfjordhytta i slutten av januar. 

 

 

Neste styremøte: Middag og Møte i Henningsvær desember – egen invitasjon kommer.    

 

 

 

 

Vedlegg 1:   Oppgaver og ansvarsoversikt fra møtet 13.11.2018 
 
13.11.18 
Saksnr. 

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

10 Årsmøte, lokaliteter           
            
            
            

 


