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Mandat for Løypeutvalget 
Vedtatt på Harstad Turlags styremøte 

Siste godkjent: 3. juni 2019   

 

Generelt 

Løypeutvalget har ansvaret for å vedlikeholde og utvikle Harstad Turlag sitt løypenett.   

Løypeutvalget har en viktig rolle i samvirke mot turledere, styret og hyttetilsyn om utvikling 

av turlagets løypenett. Utvalget rekrutterer dugnadskapasitet og leder gjennomføring av 

aktiviteter i form organiserte dugnader og enkelttiltak. Utvalget er underlagt HTs styre som 

utad står ansvarlig for utvalgets handlinger. 

 

Ansvarsområder 

Vedlikehold av løypenett 

1. Utvalget har ansvaret for at vedtatte planer iverksettes som forutsatt gjennom å planlegge 

og gjennomføre merking, klopping og annen fysisk tilrettelegging. 

2. At virksomheten samordnes i kontakt med andre aktuelle turlag og organisasjoner i HTs 

satsningsområde. Grunneiere og andre rettighetshavere må vises særlig oppmerksomhet. 

3. Rekruttere, organisere og koordinere aktiviteter mot løypeansvarlige og frivillige som 

ønsker å delta på vedlikehold av stier og dugnader på løypenett i HT. 

4. Organisere og gjennomføre felles dugnader på HT sitt løypenett 

5. Dokumentere og registrere grunnlag for søknadsbehandling og kartgrunnlag. 
https://www.rettikartet.no/  

6. Gjennomføre utvalgsmøter og temamøter for medlemmer 

 

Utvikling av løypenett 

7. I samarbeid med turledere og hyttetilsyn utvikle forslag til nye tiltak for påfølgende år 

med budsjett som fremmes til styret for godkjenning innen 1. oktober. 

8. Utarbeide og årlig oppdatere langsiktig løypeplan for HT. 

9. Innhente tillatelse fra grunneiere og nødvendig dokumentasjon som grunnlag for søknader 

om godkjenning og økonomisk støtte knyttet til nye tiltak i samarbeid med DL 

a. Innen 15. desember årlig for søknad om midler fra fylker 

b. Innen 15. april for kommunal godkjenning av stier og anlegg 

10. Utvalget utarbeider, og forelegger for styret til godkjenning, forslag til planer med 

tilhørende budsjett for merking, tilrettelegging og vedlikehold av HTs ruter, inkludert 

bygging og vedlikehold av tilhørende bruer og klopper som HT har ansvaret for. 
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Rapportering 

• Innen 15. oktober i samarbeid med DL avgi rapport for tiltak som krever rapportering 

til fylkeskommuner om gjennomførte tiltak. 

• Innen 15. januar avgi årlig rapport til styret for det foregående året om gjennomførte 

aktiviteter og dugnader. 

 

 

Sammensetning 

Løypeutvalgets medlemmer velges av årsmøtet iht. vedtekter i HT. Utvalg konstituerer seg 

selv med støtte fra styret i HT og det velges en leder. Utvalget kan fremme forslag til 

justeringer i løpet av perioden. 


