
   

Referat fra  styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 13.08.2019  kl. 19.00 
 

Til stede:  Sigfús, Siri, Bjørn Harald, Sebastian, Stine S. , Jørn og Svenn Harald 

 

 

Sak 1.  Oppsummering Landsmøte 2019. 

Generelt er vi svært fornøyd med gjennomføringen av landsmøte.  Nesten 340 deltakere deltok.  Vi er et 

lite turlag som drives på frivillig basis. 

496 deltok på turene som var satt opp i forbindelse med Landsmøte, dagene før og etter.  

Økonomisk er det satt av 100.000kr i budsjettet. Dersom vi ikke tar med utgifter fra 2018 så har vi hatt ca. 

70.000 i utgifter på dette arrangementet.  Noe underskudd på Skrovaarrangementet og noe underskudd på 

avisen er de to største postene.  

 

 

Sak 2.  Regionsmøte i Hammerfest 20.-22.september. 

Svenn-Arne og Sigfùs har anledning og lyst til å reise.  De tar hurtigruta begge veier. Ingen andre meldte 

interesse, så de to representerer Lofoten Turlag.  De ordner selv med bestilling av billetter og påmelding.  

 

 

Sak 3.  Folkehelseuke/friluftsuke. 

Folkehelseuka er fra 9. – 15. september.  I Vågan blir det et samarbeid mellom Vågan Bibliotek med 

LitteraTUR og Lofoten Turlag.  Det er tre arrangementer gjennom uka.  De legges ut på hjemmesiden som 

arrangement. Vi har ikke hørt fra Meieriet bibliotek eller helsekoordinator i Vestvågøy enda, men regner 

med at det kommer henvendelse derfra.  

Friluftsuka er fra 31.august til 8.september.  Det jobbes med å lage et arrangement på Vestvågøy slik som vi 

har hatt tidligere år.  

 

 

Sak 4. Kontingentpriser. 

Lofoten Turlag sin kontingent blir juster for konsumprisindeks; 875 familiemedlemsskap, 475 

hovedmedlem, 250 Husstandmedlem, 250 pensjonister/ufør og 60 for barn. 

Det skal utredes sentralt om det skal innføres like priser for alle turlag. Dette vil gi en betydelig økning for 

våre medlemmer, og Lofoten Turlag vil jobbe mot dette.  Første mulighet er på regionsmøte i Hammerfest 

der dette skal opp som sak.  

 

 

Sak 5.   Booking av hytter. 

Vesterålen har startet hyttebooking på nett og er veldig godt fornøyd med dette. Dersom vi skal bruke 

dette systemet må vi regne med å bruke DNT-nøkkelen. Det er ikke aktuelt inneværende år, men dette 

systemet skal også diskuteres på regionsmøte og vi følger opp saken på neste styremøte.  

 

 

 

 



   

 

Sak 6.   Aktivitetsplan høst. 

I tillegg til aktivitetene nevnt i foregående saker, er det planer om følgende aktiviteter: 

 

1. Turledersamling legges til 26. og 27. oktober.  Det jobbes med å finne plass å ha denne. Forslag er 

Kremmerviks og Mortsund.  Ansvarlig: Svenn-Arne 

 

2. Turlederutdanning er etterspurt av flere nye turledere.  Vi undersøker om Eirik Alst har mulighet til 

å komme over og ta en helg for gjennomføring av modul 1 og 2.  

Ansvarlig: Stine 

 

 

Sak 7.   Styreleders saker. 

1. Innslag på Lofoten turlag sin FB-side ang. skilting om sti til Fløya.  Denne videresendes til Vågan 

kommune som info, da LT ikke har noe med merking av denne stien.  

2. Værøy ønsker å danne et eget turlag. De ønsker å være et lokallag under BOT eller LT.  De fra Værøy 

må bestemme seg først for hvem de ønsker å sokne til, så får vi ta diskusjonen på hvordan vi kan 

hjelpe dem dersom de ønsker å være under LT.  

 

 

Sak 8.   Eventuelt. 

1. Forslag om å invitere leder for Lofotodden Nasjonalpark Ole Jacob Kvalsøy til et styremøte for å 

informere om parken og bruken av denne. Ansvarlig: Svenn-Arne 

2. Sikringsbu på Munkebu; vi bør søke Olav Thons fond om midler til å sette opp en sikringsbu ved 

Munkebu.  I tillegg er det noe vedlikehold på hytta, blant annet tak og ytterdør.  Det er ikke noe 

prekært, men hytta vil trenge vedlikehold etter hvert.  Det søkes også om midler til utedo på 

Nøkksætra, og vi sender søknad på nye madrasser.  Ansvarlig:  Svenn-Arne 

 

 

 

 
Neste møte:  01.10.2019 kl. 18.00 
 
Vedlegg 1.  Ansvarstabell 
 
13.08.19 
Saksnr. 

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

6-1 Turledersamling           
6-2 Turlederkurs           
8-1 Lofotodden Nasjonalpark           
8-2 Søknad Olav Thons fond           

            
            

 

 


