
Referat årsmøte i Vesterålen Turlag 2020 

Tid og sted: fredag 14. februar kl 19.00 på Sortland Hotell 

Tilstede: 75 møtedeltagere. Fra styret: Trond Løkke, Berit Hansen, Sunniva Birkeland, Heidi 

Ellingsen, Willy Vestå. 

 

Leder innledet og gjennomgikk dagsorden for det 31. årsmøte siden turlagets oppstart.  

Sak 1: Valg av møteleder, møtesekretær samt to personer til å underskrive protokollen 

Forslag:  

Møteleder: Karl-Erling Nordlund, ordfører Sortland kommune 

Møtesekretær: Ragna Renna 

Signere protokollen: Hans Jørgen Jørgensen og Merethe Johanssen 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 2: Årsberetning 2019 

 

Styreleder redegjorde for sentrale punkter fra årsberetningen.  

Spørsmål og kommentarer fra salen:  

- Sunniva Birkeland står på side 2 i årsmeldinga oppført som sekretær, men er ordinært 

styremedlem.  

- Spørsmål om VT kommer til å holde flere skredkurs per år. Det har de siste årene vært holdt 

to kurs årlig. Evt. flere kurs avhenger av tilgjengelighet på kursholdere.  

- Spørsmål om problematikken omkring øst-europeiske turister som bruker Trollfjordhytta og 

hvordan VT vil møte disse. Det som gjøres er økt tilsyn på Trollfjordhytta i sommerhalvåret.   

- Oppfordring om å lese avsnittet om DNT ung og gi dem en ekstra honnør! 

Vedtak: Årsberetningen for 2019 med endring ble enstemmig vedtatt. 

Sak 3: Regnskap 2019 

Styreleder presenterte regnskap for 2019. 

Spørsmål fra salen om  

- post 3404 Frifond: er statlige friluftsmidler som formidles og søkes om gjennom DNT. I 

hovedsak midler til barne- og ungdomsaktivitet.  

- post 3407 Fordeling av midler fra DNT: er egenkapitalen til DNT som fordeles 

medlemsforeningene etter en egen fordelingsnøkkel.  

Vedtak: Regnskap for 2017 ble enstemmig vedtatt.  

Sak 4: Handlingsprogram 2020 

Styreleder gjennomgikk handlingsprogrammet og kommenterte særlig punkt 7, 8, 9 og 10. 

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan 2020 ble enstemmig vedtatt.   

 

Sak 5: Budsjett 2020 

Leder presenterte styrets forslag til budsjett 2020.  

Vedtak: Styrets forslag til budsjett 2020 ble enstemmig vedtatt.  

Sak 6: Fullmakt til styret ved leder 

Følgende forslag til fullmakt ble forlagt årsmøtet:  



Årsmøtet i Vesterålen Turlag gir styret ved styreleder Trond Løkke fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler tilknyttet nye hytte/eiendomsprosjekt, så som erverv og tinglysing av 

eiendom og bygninger, inngåelse av kontrakter og andre tilhørende avtaler, samt opptak av 

nødvendige byggelån. 

Vedtak: Styrets forslag til fullmakt ble enstemmig vedtatt.  

Sak 7: Endring av vedtekter 

 

Styreleder presenterte styrets forslag til endring av vedtekter. Gjelder paragraf 1, 3, 4, 7.  

Øvrige paragrafer uten endring.  

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. Vedtektene gjelder 

fra dags dato.  

Vedtekter Vesterålen Turlag vedtatt av årsmøte 14.februar 2020 

§ 1. Navn og formål. 

Lagets navn er Vesterålen Turlag. Vesterålen Turlag ble stiftet 13. desember 1988, og er 

siden 1. januar 1991 tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). Vesterålen Turlag skal 

arbeide for et enkelt, inkluderende, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 

sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

 

§ 2. Medlemskap. 

DNT’s standardbestemmelser for medlemskap gjelder. Kontingenten fastsettes av 

Vesterålen Turlags styre. 

 

§ 3. Styre og valg. 

Turlaget ledes og dets midler forvaltes i samsvar med § 1 av et styre bestående av åtte 

medlemmer: 

Leder, som velges hvert like årstall. 

Nestleder, som velges hvert ulike årstall. 

Kasserer, som velges hvert ulike årstall. 

2 styremedlemmer, som velges hvert ulike årstall. 

3 styremedlemmer, som velges hvert like årstall. 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Som styrets 

beslutning gjelder flertallets beslutning, eller ved stemmelikhet det som leder har stemt 

for, eventuelt nestleder i leders fravær. 

Videre velger årsmøtet: 

Revisor, som velges hvert like årstall. 

Administrasjonssekretær, velges hvert ulike årstall 

Valgkomité: 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, hhv leder, 1. medlem og 2. medlem. Årsmøtet 

velger hvert år nytt 2. medlem, og foregående års 2. medlem rykker opp til 1. medlem, 

mens foregående års 1. medlem blir leder. 



Utenom de nevnte, utpeker styret tillitsvalgte, komiteer og utvalg. Styret innstiller 

valgkomité overfor årsmøtet, de øvrige innstillinger gjøres av valgkomitéen. Lagets 

tillitsvalgte utenom styret har møterett og talerett, men ikke stemmerett, ved styremøtene. 

Styret foretar nødvendig komplettering dersom noen årsmøtevalgt tillitsvalgt faller fra før 

valgperioden er gått ut. 

§ 4. Årsmøte. 

Årsmøtet holdes hvert år innen 15. februar med minst tre ukers varsel gjennom 

kunngjøring i egne kommunikasjonskanaler og ledende lokale media. På årsmøtet 

behandles styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning, forslag fra styret og 

innkomne forslag i henhold til § 6, samt valg. 

Alle beslutninger  bortsett fra lovendringer (§ 9) og oppløsning (§ 11) fattes med simpelt 

flertall. Stemmerett har alle medlemmer av Vesterålen Turlag som har fylt 15 år. 

Årsmøteprotokollen underskrives av turlagets leder samt to, av årsmøtet valgte, 

representanter. 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 10 prosent av medlemmene 

skriftlig krever det. Samme innkallingsfrist og avstemmingsregler gjelder som for 

ordinært årsmøte. 

 

§ 6. Forslag fra medlemmer. 

Ethvert medlem kan sende inn forslag om saker som vedrører foreningen til styret, som 

skal behandle forslaget. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til 

styret før 15/1. 

 

§ 7. Hederstegn og æresmedlemmer. 

Styret kan tildele hederstegn til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for 

Vesterålen Turlag. Styret kan utnevne et utvalg som innstiller æresmedlemmer og 

kandidater til hederstegn overfor styret.  

 

§ 8. Undergrupper. 

Undergrupper av Vesterålen Turlag eksempelvis ungdomsgrupper, fjellsportgruppe o.a.  

kan ha eget styre og regnskap. Det forutsettes at slike grupper styres etter vedtekter 

godkjent av turlagets styre, og at deres medlemmer er turlagsmedlemmer. 

 

§ 9. Vedtektsendringer. 

Vedtektsendringer må gjøres av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmene. 

 

§ 10. Oppløsning.  

For oppløsning av foreningen kreves 3/4 flertall på et årsmøte og på et påfølgende 

ekstraordinært årsmøte tidligst en måned seinere. Hvis oppløsning blir vedtatt, overdras 

foreningens midler til Den Norske Turistforening for bestyring inntil et nytt turlag 

tilsluttet DNT er dannet i Vesterålen. 

Sak 8: Valg  



Møteleder gjennomgikk valgkomiteens innstilling til nytt styre:  

Leder: Trond Løkke, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem: Sunniva Birkeland, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem: Willy Vestå, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem: Torstein Amundsen, Andøy/Sortland (ny) 

Revisor: Jul Are Pettersen, Øksnes (gjenvalg) 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble enstemmig vedtatt. 

 

Det nye styret ser dermed slik ut:  

Leder: Trond Løkke, Sortland (gjenvalg) 

Nestleder: Berit Hansen, Bø 

Kasserer: Heidi Ellingsen, Øksnes 

Styremedlem: Sunniva Birkeland, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem: Willy Vestå, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem: Torstein Amundsen, Andøy/Sortland (ny)  

Styremedlem: Bengt Stian Nilsen, Øksnes 

Styremedlem: Christian Bakken, Hadsel 

Administrasjonssekretær (ikke i styret): Ragna Renna 

Revisor: Jul Are Pettersen, Øksnes. 

 

Møteleder la frem styrets innstilling av nytt 2. medlem i valgkomiteen: 

Leder: Gudrun Rasmussen, Øksnes (på valg 2021) 

1. medlem: Camilla Lauksund, Sortland 

2. medlem: Jan Paulsen, Hadsel (ny) 

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt 

 

######################################## 

Årsmøtet hevet kl 19.55.  

Etter årsmøtet ble ordstyrer takket av og fikk DNT-matpapir og Vesterålskalenderen.  

Kristin Green Nicolaysen viste en bildekavalkade over utviklinga til Facebook-siden vår før 

det ble middag og medlemsfest.  

  

 

 

…………………………………………   …………………………………… 

Hans Jørgen Jørgensen     Merethe Johanssen 


