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Årsmøte for 2020 
Dato: 14.02.21, kl. 16.00 
Sted: Rådhuset på Storsteinnes 
 
Åpning ved fungerende leder 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder og sekretær 
Valg av 2 til å underskrive protokollen 
Årsmelding for 2020 
Regnskap for 2020 
Arbeidsplan for 2020 
Budsjett for 2020 
Innkommende saker 
Valg 
 
 
Styre og utvalg 
Styret har bestått av: 
   Leif-Petter Lieng, fungerende leder 
   Leen Berger, kasserer 
   Eivind Hemmingsen, styremedlem 
   Bjørn Gjærum, styremedlem 
    
Vara til styret:  Dagfinn Landbakk 
   May-Britt Vangen 
   Inger-Helen Hemmingsen 
 
Revisorer:  Knut Haugstad 
   May-Ally Sundby 
 
Valgkomite:  Roald Wikran 
   Miriam Heimstad 
   Karin F. Berger 
 
 
 
 



 
 

Årsmelding for Balsfjord og omegn Turlag – 2020 
 
 
 
Styrets arbeid 
Valgkomiteen fikk ikke tak i verken leder eller sekretær til årsmøtet, slik at 
styret ble nokså «amputert». Takket være aktive varamedlemmer, valg av 
Bjærn Gjærum som styremedlem underveis og at Leif-Petter «tilbød» seg å 
være fungerende leder, fikk vi allikevel gjennomført det viktigste, nemlig 10 på 
topp.  
Styret har avholdt 5? styremøter og av saker som har vært til behandling kan 
nevnes: 

• Planlegging av årets 10 på Topp-turer 

• Skaffe nok topp-kontakter 

• Velge motiv til årets krus samt bestilling 

• Planlegging fellesturer 

• «Tigging» av premier hos bedrifter og forretninger 

• Aktiv i 100  

• Bestilling av bord og benker til Holmvassvannet 
 
 
10 på topp 2020 
Også i 2020 var det nok av topper å velge mellom, både vinter- og 
sommerruter. 
Tilsammen 59 deltakere klarte kravet og betalte egenandel kr. 100/kr. 50 for 
hhv voksne/barn (en nedgang på 21 personer sammenlignet med 2019!). Pga 
koronasituasjon ble det ikke noe tradisjonell utdeling som tidligere år, men 
årets krus med motiv utsikt fra Haugafjellet samt drikkeflaske med Balsfjord 
Turlags logo står klar til henting på Fiskå Mølla. Som i fjor ble det også i år trekt 
premier blant deltakerne. 
Vi har ikke oversikt over totalt antall registrerte turer i 2020. 
 
 
Fellesturer 
Det ble gjennomført 2 fellesturer i 2020: Hodelykttur til Nattmålstind og 
Holmvassfjellet. De øvrige planlagte fellesturer ble det ikke noe av først og 
fremst pga koronasituasjonen. 
 



Balsfjord og omegn Turlag takker: 
- Toppkontaktene for det viktige arbeidet med merking og tilrettelegging 
- Nye Troms for velviljen til å bringe budskapet vårt ut til befolkningen 
- Troms Turlag 
- Ishavskystens Friluftsråd 
- Barnas Turlag Balsfjord 
- Alle som kjører vinterløyper og en spesiell takk til Arvid Wrangen. 
- Takk også til Irene Skoglund for tilrettelegging av 10 på Topp-turene på 

Telltur.no 
- Alle bedrifter og forretninger i Balsfjord kommune som støtter oss med 

premier til 10 på Topp. 
 
 
 
Hilsen styret v/Leif-Petter, Bjørn, May-Britt, Inger-Helen, Dagfinn, Eivind og 
Leen 
 
 


