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Vesterålen Turlag 
 

Årsmøte på Sortland, 11. februar 2015 
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Sak 2      Årsberetning 2014 - tillitsvalgte 
 

Det er gjennomført årsmøte og 9 styremøter i 2014. I tillegg var det ett styreseminar i 

november på Sandsletta i Lofoten. Følgende årsmøteoppnevnte tillitsvalgte har vært i 

funksjon i året som har gått: 

 

Styret: 
Leder: Trond Løkke, Slalåmvn. 44, 8402 Sortland, tlf 97 60 19 06 

Nestleder: Willy Vestå, Postboks 418, 8401 Sortland, tlf 91 77 07 69 

Sekretær: Camilla Lauksund, Møysalveien 3320, 8414 Hennes, tlf. 95 90 38 05 

Kasserer: Heidi Ellingsen, Kirkeveien 32, 8430 Myre, tlf 99 22 71 09 

Styremedlem: Remi Vangen, Gossenveien 2, 8430 Myre, tlf 413 48 413 

Styremedlem: Tor Arne Vik, Bjørnskinn, 8484 Risøyhamn, tlf 911 66 947 

Styremedlem: Berit Hansen, Nilsåsveien 32, 8465 Straumsjøen, tlf 970 19 797  

Styremedlem: Ann-Britt Bastesen, Blåbærveien 11, 8450 Stokmarknes, tlf.  930 49 307  

 

Revisor: Johnny L. Johansen 

 

Valgkomité 
Leder:          Berit Hansen, Bø 

1. medlem:   Bjørn Eide, Hadsel 

2. medlem:   Geir Mellem Klæboe, Andøy 

 

Følgende personer er engasjert/oppnevnt av styret til lagets øvrige 

virksomhet:  

 

Turene  
Turkoordinator: Sølvi Mathisen og Camilla Lauksund  

Infoansvarlig: Willy Vestå  

Programansvarlig:  Sølvi Mathisen 

Medarbeidere:  Leiv Tormod Hansen, Maria Berntsen, Hugo Larsen, Berit Hansen, Remi 

Vangen og Tor Arne Vik. 

Barnas Turlag: Sølvi Mathisen og Camilla Lauksund 

Seniorsatsinga: Sølvi Mathisen 

 

Løypene 
Ansvarlig: Trond Løkke 

Adkomstløyper til hyttene: Hyttetilsynene 

Stø-Nyksund: Anne Margrete Torseter (fratrer etter 2014) 

Møysalløypa: Sølvi Mathisen (ferdigstillelse Memuruskaret – Midtre Møysalvatn) 

 

Hyttedrift 
Ansvarlig: Trond Løkke 

Hyttestyre Trollfjordhytta: Jan Reinertsen (leder), Camilla Lauksund og Trond Løkke 

Hyttestyre Snytindhytta: Trond Løkke (leder), Thomas Stigen, Lars Rask og Kjartan Jensen.  

Hyttestyre Guvåghytta: Remi Vangen (leder), Bente Myhre, Rolf Hugo Eriksen, Anne 

Røstberg, Torgeir Thorsen,  Berit Hansen, Tom R. Jakobsen og Ole Jostein Brenna. 

Ingemannhytta: Asle Hansen (leder), Edon Hanssen 

Gapahuk dronningløypa Øksnes: Leif Godvik 

Lomtjønnåsen Sortland: Sunniva Birkeland  

Hytteprosjekt Bø, Andøy: Tor Arne Vik  
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HMS-arbeid 

Ansvarlig for risikovurdering turarrangement, turledersamling og kurstilbud: Sølvi Mathisen 

Ansvarlig for HMS-system hyttedrift: Trond Løkke 

 

Arrangementer  
Ansvarlig: Ole Jostein Brenna 

Medarbeidere: Ann-Britt Bastesen og Kjartan Jensen  

 

Kalenderen  
Ansvarlig: Willy Vestå 

Medarbeidere produksjon: Anita Higraff, Åse Fredriksen, Bjørn Eide og Gudrun Rasmussen 

Medarbeidere salg: Karin Sørensen, Ivar Mikalsen, Camilla Lauksund, Trond Løkke, Berit 

Hansen og Gudrun Rasmussen 

 

Medlemsbladet På ræk 
Ans. redaktør: Turlagets leder 

Redaktør: Inger Merete Elven 

Redaksjonsutvalg: Sølvi Mathisen, Bjørn Eide og Ann-Britt Bastesen. 

 

Salg av bøkene På tur i Vesterålen (2011) og  Litt av en tur (2013) 
Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeider: Camilla Lauksund 

 

Revisjon av «På tur i Vesterålen» 2015 

Redaksjonskomite: Willy Vestå, Trond Løkke, Bjørn Eide og Oddbjørn Rinaldo  

 

Nettutvalg  

Ansvarlig hjemmeside:  Bjørn Eide  

Ansvarlig facebook, besøkskalender og nettbasert bildearkiv: Kristin Green Nicolaysen  

Medarbeider: Tove Fredheim Hansen 

Styrets representant: Ann-Britt Bastesen 

 

Fjellsportutvalg  

Remi Vangen (leder), Camilla Lauksund, Kjartan Jensen og Lill Karin Leinan  

 

Medlemstjeneste/vervekampanje  
Ansvarlig: Trond Løkke  

Medarbeidere: Bodil Norheim, Vigdis og Leif Godvik (diplomer) og Tove Vestå (salg av 

medlemskap), Camilla Lauksund (nettsalg av bøker og kalendere) 

 

Historikk (dokumentasjon, utklippsbok etc.) 
Ansvarlig: Ann-Britt Bastesen 

 

Hederstegnutvalg 

Trond Løkke (leder), Sølvi Mathisen og Willy Vestå 

 

Skavlnes skole 

Prosjektleder: Remi Vangen 

Rådgiver: Trond Løkke 

 

Regionalt merkeprosjekt 

Sortland: Trond Løkke, Øksnes: Remi Vangen, Bø: Berit Hansen, Andøy: Tor Arne Vik, 

Hadsel: Sølvi Mathisen 
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Årsberetning 2014 
 

2014 ble et nytt år med medlemsrekord og økning i antall overnattinger på hyttene. 

Dugnadsinnsatsen var på hele 10.000 timer, som er jevnt med foregående års 

rekordnoteringer. Og det uten spesielle prosjekt som drar opp timetallet. Bare rett og slett 

omfattende frivillig drift i alle ledd av organisasjonen. Medlemsmassen økte med 4,3% til 

1831 medlemmer og hytteovernattingene med nesten 15% til 2100. Hele 2200 personer deltok 

på turlagets arrangementer, som også er opp mot tidligere års rekordnoteringer. 

 

At Guvåghytta ble kåret til Norges flotteste kysthytte og Snytindhytta til Norges råeste 

toppturhytte av NRK og UT.no i 2014, er også verdifulle klapp på skuldrene til de utallige 

som står for driften av tilbudene våre. 

 

Det er spesiell grunn til å takke Sølvi Mathisen som er en helt sentral motor i lagets 

turproduksjon, og som år etter år står i spissen for både å lage samt fortløpende avvikle lagets 

turprogram.  

 

Mer enn noen gang har Vesterålen Turlag begynt å se etter nye hytteprosjekter, og har i 2014 

gjennomført flere befaringer på aktuelle objekt som vil bli nærmere vurdert i 2015. 

 

Økonomisk ble året gjort opp med overskudd på nærmere kr 350.000. Laget er gjeldfritt og 

med en kontantbeholdning på kr 2.200.000 er laget svært godt rustet til å gå løs på nye 

prosjekter til distriktets beste.  

 

 

 
 

Møysalen. En av 20 klassiske fjellturer som kom med i DNT’s årbok for 2014.  

Foto: Trond Løkke  
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Organisering av styrearbeidet 
Vesterålen Turlag har ingen ansatte, og alt arbeid gjennomføres på dugnad. Styret har 

organisert sitt arbeid gjennom å fordele oppgavene gjennom en egen «styreinstruks» som 

revideres etter hvert årsmøte. Styremedlemmene er her gitt ansvar for alle de ulike oppgaver 

som tilhører vår omfattende virksomhet. Styremøtene er derfor å betegne som arbeidsmøter 

hvor man like mye planlegger den daglige drift og fordeler oppgaver, som å legge strategier 

for framtida. 

I den grad noen må avspasere fra ordinær jobb «utover det rimelige» for å skjøtte oppgaver på 

dagtid, har styret vedtatt å kompensere dette. Dette gjelder blant annet leders ulike verv i DNT 

sentralt. 
 

Turaktivitet  
Også i 2014 ble det avviklet mange flotte turer. En spesiell vinter med et hardt is- og 

skareføre førte til at mange av de tradisjonelle skiturene ikke ble gjennomført. Den nye 

vintersporten ble fjellturer med solide isbrodder. En kald og fuktig vår ble i slutten av juni 

avløst av en fantastisk sommer og høst, så tilslutt ble det en bra deltakelse og hele 2200 

personer har deltatt på turlagsturer i året som gikk. 

 

Et av lagets største arrangement var 10-toppersturen på Søndre Langøya, som i 2014 ble 

arrangert for tredje gang på den nasjonale Kom Deg Ut-dagen. Nytt av året var ei større 

tilrettelegging av familieløypa med natursti, grillplass med matlaging og fiskecamp. Hele 20 

personer jobbet med merking, tilrettelegging og gjennomføring, og de 220 deltakerne gav 

svært gode tilbakemeldinger på dette arrangementet. 

 

Av et turprogram på ca. 120 turer var 9 fjellsportturer, 27 seniorturer, 35 barneturer og 48 

fellesturer. Det gleder oss veldig at 154 seniorer deltok på turlagets turer og den største 

økningen i medlemsmassen var nettopp ei økning på 17% i denne aldersgruppen.  

Dessverre stoppet været mange av fjellsportturene, så i 2015 vil vi prøve ut ei ordning der 

noen av fjellsportturene ikke datofestes i turprogrammet, men annonseres og gjennomføres 

når været er på vår side. 
 

Barn og ungdom 
Barne- og ungdomsprosjektet «På tur i grenseland» ble avsluttet med en vellykket 

overnattingstur til Snytindhytta i april – i samarbeid med Sortland videregående skole. 

Prosjektet «Stein og stabbe» avløste «På tur i grenseland», og her ble det avviklet tre 

overnattingsturer til Snytindhytta og to overnattingsturer til Guvåghytta. I tillegg ble det 

avviklet en Guvåghytte-tur for klatre-ungdom. Til sammen deltok 71 barn og 22 voksne på 

disse sju overnattingsturene. 

Til prosjektet «Stein og stabbe» regnet vi også en dagstur til Tindsøya med 5 barn og 20 

voksne. 

Gjennom et prosjekt for klatre-ungdom ble det i juli montert flere fester på Oksneset, slik at 

Guvåghytta nå er blitt en enda flottere base for ungdom som vil prøve seg på klatring i trygge 

former. 

 

300 deltakere fra ungdomsskoler i samtlige Vesterålskommuner ble første onsdagen i juni 

sendt på fjelltur med støtte fra VT og DNT. Blant fjellene som ble besøkt er Nonskollen, 

Tindstinden, Mikkelstinden og Hallartinden, og dette er en del av DNT’s OPPTUR-satsning. 
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Hytter og anlegg 
Hyttene hadde i sum 15% oppgang i overnattingstallene i 2014. Snytindhytta er den største 

motoren i denne veksten, men også de andre hyttene ligger rundt tidligere rekordnoteringer. I 

påska lånte turlaget Røde Kors sin hytte i Sortlandsmarka «Kovstua» og hadde servering en 

rekke dager. Tiltaket var så populært, og hytta er så lite i bruk av Røde Kors, at man i ettertid 

har innledet forhandlinger om overtakelse av Kovstua.  

Det har ikke vært gjennomført større bygningsmessige arbeider i 2014, men det har vært gjort 

en god del arbeid på Guvåghyttas uteområder samt utbedring av støa hvor nå landgangen er 

på plass. Ved Ingemannhytta er ny bru bygget etter at den forrige ble tatt av isen i desember 

2013. På Snytindhytta var det tid for den annenhvertårige flyging av materiell, og der påløp 

kostnader for to års drift. 

I 2014 gikk hyttedriften grovt regnet i balanse med ca kr 223 000 i inntekter (kr 175.000 i 

2013) og rundt kr 231.000 i utgifter (kr 100.000 i 2013). Det legges ned betydelige midler og 

timer for å opprettholde vårt kvalitetsmessige gode hyttetilbud.  

 

Besøksstatistikk  

 
 

År Guvåghytta Snytindhytta Ingemannhytta Trollfjordhytta Totalt 

2004 722 328 16 26 1092 

2005 623 333 69 15 1040 

2006 723 405 100 13 1241 

2007 646 390 42 19 1097 

2008 735 559 89 57 1440 

2009 753 645 102 139 1639 

2010 830 595 103 129 1657 

2011 728 645 115 222 1710 

2012 957 757 130 178 2015 

2013 763 789 120 160 1832 

2014 877 895 131 197 2100 
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Guvåghytta (19 sengeplasser) har hatt et normalt driftsår. Med 877 registrerte overnattinger 

er det en markant økning i forhold til 2013, men det er enda et stykke igjen til rekordåret 2012 

da vi nesten nådde den magiske grensen på 1000 overnattinger. Det har i 2014 ikke vært 

gjennomført større investeringer ved anlegget. Landgang i strekkmetall er kommet på plass i 

støa, noe som i aller høyeste grad innebærer en forbedring av landingsforholdene for de som 

ankommer hytta sjøveien. Klopping og «veinett» mellom hytte, naust og stø er utbedret, og 

Teastua har fått egen veranda. 

 

Våren 2015 er det planlagt å sette opp ytterligere et naust på anlegget. Dette vil medføre bedre 

oppbevaringsplass for båter, kanoer og utstyr, og gjøre anlegget enklere i bruk for besøkende. 

I sommer ble Guvåghytta kåret til «Norges vakreste kysthytte». Kjempegod markedsføring av 

hytta, og artig og motiverende for alle som legger ned utallige dugnadstimer ute i Guvåg. 

 

Vesterålen friluftsråd har ikke fått avsluttet arbeidet med kommunalt erverv av Guvåghyttas 

naboeiendommer ved hjelp av statlige sikringsmidler. Hva som skjer videre i denne saken er i 

skrivende stund usikkert. 

 

 
Ny landgang i støa på Guvåghytta. Foto: Remi Vangen 

 

Snytindhytta (22 sengeplasser) opplever en betydelig vekst i besøket. På 10 år har det vært 

nær en tredobling, og bare siste året økte besøkstallet 13% fra 789 til 895. Den nye sovefløya i 

2012, som nær doblet sengekapasiteten, er trolig en hovedårsak til veksten siste år. Samtidig 

får hytta mye god reklame, og ble sommeren 2014 kåret til Norges råeste toppturhytte. 

Turlaget markerte grunnlovsjubileet på haugen bak hytta med bygging av en solid varde og 

tilhørende påmontering av minneplakett i syrefast stål. Både varde og plakett vil nok leve 

lenge etter alle dagens medlemmer i VT har lagt inn årene. I juni ble også to års forsyning av 

ved og forbruksmateriell fløyet inn. Vindmølla som kom på plass i 2012, havarerte under 

stormen Kyrre i mars 2014, og ble i juni byttet ut med en ny type vertikalakslet mølle. Det var 

også påskevakt på Snytindhytta med daglige observasjoner til met.no og yr.no, dog ble været 

så dårlig på slutten av påska at vaktavløsninga ikke kom seg opp, og siste dagers 

observasjoner uteble. 

 



 8 

Trollfjordhytta (8 sengeplasser) hadde nesten 200 overnattinger i 2014. Dette er en oppgang 

fra de to foregående årene. Hytta ble besøkt fra april av, deriblant av flere utenlandske 

skikjørere og har ellers hatt besøk til litt ut i oktober. Fjellsportgruppa hadde en fellestur hit 

første helgen i mai med 5 deltagere. Dagsturen fra Sløverfjorden til Trollfjorden gikk som 

vanlig av stabelen sommeren 2014. 

Det ble avholdt dugnad i midten av juni med rundvask, sengetøyskift og maling av uthus. 

På stien opp fra Trollfjorden bør det gjøres utbedringsarbeid enkelte plasser, særlig fra der 

hvor man forlater rørgata og inn til dalbunnen. Her er det mange blaute partier. 

Øverst i den første bratta opp fra Trollfjorden ble stien lagt om i sommer. Her er den flyttet til 

oversiden av rørgata.   

Vindskier, hjørnebord og døra på hovedhytta bør få et malingsstrøk i 2015. Det er også kjøpt 

inn nytt glass til vinduet i stua, og det blir montert i 2015. 

 

 
På tur ned av Strandstinden, Tjeldsundet i bakgrunnen. Foto: Remi Vangen 

 

Ingemannhytta (4 sengeplasser) hadde 131 overnattinger i 2014, ny rekord med knappest 

mulig margin. Utover vanlig drift og supplering av forbruksmateriell og ved, er det bygd ny 

bru over Gårdselva etter at den gamle blei tatt av flom og is i desember 2013, samt laget nytt 

dekke på lillebrua ved enden av skogsveien. Det kommer nytt tak inne + maling av vegger og 

gulv i 2015. Løypene fra Godfjorden og Sørfjorden vil bli vedlikeholdt/remerket i 2015. 

 

Nye hytter? 

Det planlagte ervervet av hytte ved Memålstuvatnet på Bø i Andøy lar fremdeles vente på seg, 

og turlaget har i grunnen har gitt opp dette ervervet. 

I forbindelse med at Øksnes leirsted ble lagt ut for salg vinteren 2014, har turlaget drøftet 

muligheten til å overta deler av anlegget, primært Skavlnes skole. Hele styret i turlaget har 

vært på befaring av leirstedet, og tre av styret har hatt møte med politikere i Øksnes etter at 

kommunen kjøpte leirstedet fra stiftelsen. Den videre prosess er uklar, men turlaget har 

signalisert fortsatt interesse om Øksnes kommune i fremtiden ønsker å avhende hele eller 

deler av leirstedet. 

I tillegg startet man våren 2014 drøftelser med Sortland Røde Kors om overtakelse av 

Kovstua i Sortlandsmarka. Både Røde Kors og grunneier er positive, og styret befarte hytta i 
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oktober 2014. Vi forventer en avklaring på pris i løpet av vinteren 2015. Deretter vil saken 

kunne realitetsbehandles av Vesterålen Turlag. 

 

Lavvoer og gapahuker 

Turlaget eier to gapahuker og en lavvo. På Lomtjønnåsen i Sortland er det både lavvo og 

gapahuk.  

Ved Skipssanden i Øksnes, et par kilometer langs fjæra fra Stø mot Nyksund og ut mot 

storhavet, har turlaget en gapahuk som ble bygget i 2012. Denne er blitt et viktig sjølstendig 

turmål, samtidig som mange av de som følger dronningløypa mellom Stø og Nyksund stikker 

innom og tar en rast her. 

 

Løyper og stier  
Rundt halvannen kilometer mellom Midtre Møysalvatn og Memuruskaret ble remerket i 2014. 

Merkinga fra Memuruskaret til Møysalen ble ikke ferdig remerket i 2014, men vil trolig bli 

utført i 2015. AL Møysaltur har påtatt seg ansvaret med å remerke og vedlikeholde merkinga 

opp på Møysalen.  

Vesterålen Turlag samarbeider med Vesterålen friluftsråd om løypeprosjektet finansiert av 

Gjensidigestiftelsen, hvor en rekke tettstedsnære dagsturløyper er blitt skiltet i 2014 og 

ytterligere skal skiltes i 2015. Friluftsrådet foretar det fysiske arbeidet og er ansvarlig, mens 

turlaget sitter i kommunale arbeidsgrupper som klargjør hva og hvordan det bør skiltes.  

Høsten 2014 fikk turlaget tillatelse fra grunneierne i Djupfjorden til å klopplegge de våteste 

partiene på den nymerkede (2012) løypa fra Djupfjorden til Snytindhytta. Traseen ble befart, 

og 450 meter med 2x10 toms plank er kjøpt inn og fraktet til Storvatnet for utkjøring med 

scooter vinteren 2015. 

 

I mars 2011 ble turlaget ferdig med, og fikk vedtatt egen Hytte- og løypeplan for perioden 

2011-2015, som en av de første i DNT-Norge.  Denne angir mulige fremtidige satsinger, 

begrensninger og prioriteringer i turlagets eget løype- og hyttearbeid.  

 

 
 

Asbjørn Øverleir monterer plaketten på grunnlovsvarden ved Snytindhytta.   

Foto: Trond Løkke
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Utgivelser  
Den nye På tur i Vesterålen kom i handelen i november 2011. I 2014 ble det solgt 502 bøker, 

slik at totalt salg er kommet opp i 8.141 bøker. Boka På tur i Vesterålen (2011-utg) har 

dermed pr. 31. desember 2014 gitt turlaget 750.000 kroner i samlet overskudd. 

Vesterålskalenderen 2014, vårt 22. kalenderprosjekt, ga et overskudd på cirka 150.000 kroner 

etter salg av 3.550 kalendere. Salget av 2015-kalenderen ligger noe bedre an, så her kan 

overskuddet bli enda større. 

Medlemsbladet ”På Ræk” kom ut med tre nummer. Silje Nilsen ble i 2014 avløst av vår nye 

redaktør Inger Merete Elven, som har videreført det gode arbeidet med å fylle medlemsbladet 

med lesverdig turstoff. 

Sommeren 2014 startet turlaget opp med forberedelsene til ny utgivelse av «På tur i 

Vesterålen, Lødingen og Gullesfjord» med planlagt salgsdato 15. oktober 2015. Det ble fløyet 

6 timer med småfly for å ta bilder av Lødingen og Gullesfjord, samt supplerende bilder ellers i 

Vesterålen. Fram mot årsskiftet var bildeutplukket gjort, og den videre produksjonsprosess 

definert. Den nye boka blir på rundt 290 sider mot den gamle på 224 sider. 

Willy Vestå stod dessuten for et solid bidrag om Møysalen til DNT’s årbok for 2014 som 

omhandlet klassiske fjellturer i Norge. 

Vesterålen Turlag er også engasjert av Nordeca i deres reviderte opplag av turkart for 

Vesterålen som utgis i 2015. Kartet trykkes på to kartblader i vann- og rivesikker kvalitet. 

 

 

 
 

Patrick og Ida i fint driv opp Kleksura på Ti-toppersturen. Foto: Sølvi Mathisen 

 

Fjellsportgruppa 
Fjellsportgruppa ble opprettet høsten 2011, og ledes av et utvalg på 4 personer. I 2014 har 

fjellsportgruppa brukt mottatt støtte fra Erlings Bjørstads stiftelse på kr 26.000,- til innkjøp av 

diverse klatreutstyr som tau, seler, økser, karabiner og stegjern. Fjellsportgruppa har etter 

hvert fått et voksende utstyrslager som lånes ut til turdeltakere og medlemmer.  

Flere turer ble avlyst, men det ble gjennomført vårskitur på Strandstinden (11 deltakere), 

samling på Trollfjordhytta (5 deltakere) samt skredkurs (11 deltakere). 
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Møter og representasjon 
Årsmøte ble avviklet på Sortland Ungdomsskole 12. februar 2014. Arild Inga var invitert til å 

fortelle om reindriftas historie på Hinnøya. 

 

Heidi Ellingsen og Trond Løkke deltok på DNTs landsmøte i Loen i juni 2014.  

 

I det nasjonale hyttedriftsutvalget til DNT er Nord-Norge representert ved Trond Løkke.  Han 

sitter også i et rådgivende utvalg for DNT’s behandling av spillemiddelsøknader.   

Trond Løkke ble på landsmøtet 2012 valgt inn i DNTs valgkomite, og skal sitte der i tre år, 

hvorav som leder til landsmøtet 2015. Han ble høsten 2013 også valgt inn i et utvalg som skal 

avgi en innstilling til DNT’s landsmøte i 2015 om hvordan bedre de minste foreningenes 

vilkår og rolle i DNT-familien. 

 

Willy Vestå var medlem i redaksjonskomiteen som arbeidet fram DNT’s årbok for 2014. 

 

Heidi Ellingsen, Sølvi Mathisen og Trond Løkke representerte Vesterålen Turlag på det 

nordnorske regionmøtet i Mortsund/Lofoten i september 2014. 

 

Vesterålen Turlag ved Trond Løkke er representert i Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg som 

eneste frivillige organisasjon.  De øvrige medlemmene er representanter fra de seks 

eierkommunene.  

 

Willy Vestå og Berit Hansen representerte Vesterålen Turlag i et samarbeidsmøte mellom 

DNT sentralt og flere Røde Kors-foreninger i Vesterålen på Sortland.  

 

Vesterålen Turlag er representert i alle kommunale arbeidsgrupper som har utført og 

planlegger lokale løypetiltak gjennom Løypeprosjektet til Vesterålen 

friluftsråd/Gjensidigestiftelsen. 

 

Følgende personer har representert Vesterålen Turlag i det interkommunale prosjektet for 

kartlegging og verdisetting av friluftsområder: Berit Hansen i Bø, Ann-Britt Bastesen og 

Camilla Lauksund i Hadsel. Øksnes påbegynnes i 2015, mens Sortland og Andøy var ferdige i 

2013 

 

Trond Løkke deltok på styreledermøtet på Preikestolhytta 25.-26. oktober 2014 

 

Deler av DNT’s hyttedriftsutvalg var på befaring på Snytindhytta i september 2014. 

 

Styreseminaret over en kveld og en hel dag i Sandsletta camping 31/10-1/11 fungerte svært 

godt som sosial arena og faglig møte. Her er det rom for å evaluere eget arbeid, og planlegge 

videre organisering av arbeid. Samt ikke minst prioritere hvordan vi skal bruke vår tid og våre 

ressurser. 
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Naturvern og uttalelser 
Vesterålen Turlag har i 2014 avgitt uttalelser til ulike plan- og utbyggingssaker. I de saker 

som omhandler vind- og vannkraft, har leder Trond Løkke erklært seg inhabil på grunn av 

ansettelsesforholdet til Vesterålskraft Nett AS. Arbeidet i disse sakene er ledet av nestleder, 

dog var det ingen slike saker i 2014, utover at Tverrelva ble gitt endelig konsesjon 19.03.2014 

tross Vesterålen Turlags anke til OED. 

 

Saker relatert til naturvern og arealplaner hvor uttalelse er gitt: 

-Fiskfjord friluftsområde 

-Arealplan Hadsel 

-Arealplan Sortland 

-DNT’s naturvernstrategi 

 

For øvrig ga også Vesterålen Turlag uttalelse vedrørende mulig innføring av 

familiekontingent i DNT. Familiekontingent ble vedtatt innført av Landsmøtet fra og med 

2016. 

 

 

 
Overgangen mellom Pallheia og Lamlitinden på Hadseløya, et av de nye bildene som kommer 

med i «På tur i Vesterålen, Lødingen og Gullesfjord» høsten 2015.  

Foto Trond Løkke 
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Dugnad 
Den store aktiviteten vedvarer, og det noteres hele 10 000 timer dugnadsinnsats.  

 

Arbeidets art Timer 

Adm. av turer, utarbeidelse av turprogram, pressemeldinger mm  900 

Turledelse, forberedelse og gjennomføring 2100 

Tilstelninger, medlemsmøter 100 

Skredkurs, turlederkurs, turledersamlinger 300 

Prosjektene «På tur i grenseland» og «Stein og stabbe»    500 

Ti-toppersturen 600 

Gapahuk Stø og Sortland 50 

Kasserer og regnskap, hyttepurringer 500 

Produksjon og salg av Vesterålskalenderen 450 

På Tur i Vesterålen, Lødingen og Gullesfjord 100 

Vertskap Kovstua  150 

Salg av turboka 100 

Produksjon av ”På ræk” 3 nummer à 150 timer 450 

Styrearbeid, forberedelse og gjennomføring av styremøter og årsmøte 1100 

Eksterne møter, landsmøte, styreledermøte, regionmøte mv. 400 

Tilsyn hytter, påskevakt mv. 700 

Dugnad hytter  450 

HMS arbeid 100 

Fjellsportgruppa  150 

Løypemerking og vedlikehold 200 

Medlemstjeneste, web-sider, facebook 400 

Uttalelser, høringer, deltakelse i kommunale utredninger 250 

Sum 10050 

 

 

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
I 2010 ble det satt i drift et eget dokumentasjons- og rutinesystem for drift av hytter. Her er 

instrukser og kontrollskjemaer, logg for utført arbeid og annen relevant informasjon 

hyttetilsynene trenger i deres arbeid. Samtidig er all sikkerhetsinformasjon, hytteregler og 

annen nyttig informasjon for hyttas besøkende samlet i en egen hytteinformasjonsperm. Dette 

er også et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på vårt hyttetilbud. Turlaget har tegnet en 

mindre ulykkesforsikring for dugnadsdeltakere og andre som arbeider for turlaget.  Turlagets 

gjester og turdeltakere er ikke forsikret, på annen måte enn at turlaget også har tegnet en 

standard ansvarsforsikring lik den idrettslag må tegne for å kunne gjennomføre arrangement. 

Innad i styret er også ansvar for de ulike deler av vår virksomhet gitt ulike personer gjennom 

en egen styreinstruks som revideres etter hvert årsmøte. 

 

Turlederutdanning 

I turlagets handlingsprogram for 2014 hadde vi som mål å oppdatere interesserte turledere 

med aktuelle lederkunnskaper og gi forslag til barneturaktiviteter. Alle kursene inneholdt 

tema som turlederens rolle, kommunikasjon, aktiviteter, førstehjelp og orientering.  

Følgende tre kurs ble tilbudt: 

-En dags Seniorturledertreff på Sortland (4 deltakere)  

-4 dagers Sommerturlederkurs i samarbeid med turlagene i Harstad, Narvik og Lofoten (2 

deltakere fra VT)  

-2 dagers turledersamling for barne- og fellesturledere i samarbeid med Lofoten turlag (8 

deltakere fra VT).  
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Skredkurs 

Fjellsportgruppa arrangerte vinteren 2014 skredkurs med 11 deltakere over en kveld, med 

både teoretisk del inne og praktisk del ute. Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig gode. 

 

 

Media, informasjon og medlemstjeneste 
Det ble produsert over 100 pressemeldinger om tilbud, aktiviteter og hendelser til radio, 

aviser, nettaviser og vår hjemmeside.  I tillegg har alle aktiviteter vært annonsert gjennom de 

nevnte kanaler, og turlaget bruker en vesentlig del av inntektene på slik annonsering. 

De senere år har turlaget hver høst hatt en målrettet vervekampanje mot deltakere på 

fellesturer og overnattingsgjester som ikke er medlemmer. 49 medlemmer ble rekruttert fram 

til årsskiftet, mot fjorårets kampanje som ga 83, men som også kostet ca kr 15.000 i 

annonseutgifter.  

Vesterålen Turlag har fremdeles en avtale med Vesterålen reiseliv om felles turinformasjon.   

Vesterålen Turlag er tilstede i Vesterålen reiselivs lokaler med turbøker, nøkkelutlån til 

Guvåghytta og annet turlagsmateriell.   

I tillegg til at Vesterålen Turlag har en avtale med Sport 1 på Sortland, hvor hovedelementet 

er at turlagets medlemmer får 15% rabatt på alle fullprisvarer, er det lignende avtale med 

Corner Sport på Stokmarknes (15%) og Andenes Sport (10%). 

 

 
 

Novemberstemning i Djupfjorddalen mot Sortlandssundet. Foto Trond Løkke 
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Turlaget på nett 

Hjemmesiden www.turistforeningen.no/vesteralen , Google besøkskalender for hyttene og 

ikke minst facebook er blitt viktige informasjonskanaler for Vesterålen Turlags medlemmer. 

Ganske særlig facebook har hatt en rivende utvikling, fra 900 «likes» i desember 2012 til 

nesten 2700 primo februar 2015. Enkeltbidrag når regelmessig opp i over 100 likes, noe som 

betyr at mange følger denne nettsiden. Facebook var for øvrig en viktig motor for å dra i land 

kåringene av folkets favoritthytter (Guvåghytta og Snytindhytta) samt friluftslivets ildsjelpris 

(2. plass til Trond Løkke). 

 

Vår facebookredaktør Kristin Green Nicolaysen skal ha mye av æren for at facebooksiden er 

levende og stadig oppdateres med nye bidrag, en av jobbene som dannet grunnlaget for at hun 

ble hedret med turlagets Peis på-pris på lagets tillitsvalgtfest 24. januar 2015. 

 

På hjemmesiden legges turprogram og annen mer relativt tidløs informasjon om våre tilbud. 

Google besøkskalender som ble opprettet for tre år siden for å unngå kollisjoner mellom 

større grupper på hyttene, er et velfungerende gratisverktøy. Vesterålen Turlag var første 

DNT-forening som tok dette i bruk. Flere andre foreninger har latt seg inspirere, og tatt 

Google-kalenderen i bruk for hyttebesøk. 

I 2014 ble også alt av relevant elektronisk turlagshistorie fra år 2000 og til dags dato lagret 

oppe i nettskyen, og delt med alle styrets medlemmer (kun leseadgang). Løsningen 

administreres av leder Trond Løkke.  Turlagets bildealbum ligger lagret i Googles 

nettskyløsning, og denne administreres av Kristin Green Nicolaysen.  

 

 

Økonomi 

Vesterålen Turlag byttet bankforbindelse 1. september fra Nordlandsbanken/DNB til 

Sparebank1 Nord-Norge. Det medførte en del planlagt arbeid med å oppdatere 

betalingsinformasjon på nett og hytter, og nye betalingspåminnelser og konvolutter ble 

trykket opp. Turlaget måtte uansett bytte kontonummer i forbindelse med avviklingen av våre 

gamle kontoer i Nordlandsbanken, og da var det naturlig å foreta en total gjennomgang av vår 

kontoportefølje, og Sparebank1 Nord-Norge ga den beste totalpakken. 

 

Med nær kr 350.000 i overskudd er driften solid. Samtidig er det greit å være oppmerksom på 

at overskuddet i all hovedsak kommer fra kalender og boksalg da medlemskontingent og 

øvrig støtte brukes i all helhet til vår omfattende drift. 

 

Vesterålen Turlag er med kr 2.200.000 på bok, og ingen gjeld, bedre rustet enn noen gang til å 

ta fatt på nye, større prosjekter. 

 

Diverse 

Vesterålen Turlag støttet i 2014 produksjon og oppføring av kystkvinneskulpturen «Anna og 

Dorius» på Flagghaugen ved Skipnes med kr 10.000,-. Leder Trond Løkke var finalist i 

friluftslivets ildsjelkonkurranse (arr NRK mfl.), og ble stemt fram til en 2. plass. Prisen på kr 

30.000 ble gitt til bygging av nytt naust på Guvåghytta. 

 

Hederstegn 
Følgende personer er tildelt hederstegn i Vesterålen Turlag 

Æresmedlemmer: Willy Vestå (2013), Trond Løkke (2013) 

Hedersmedlemmer (Møysalprisen): Sølvi Mathisen (2013), Inge Johansen (2013), Gudrun 

Rasmussen (2013) og Tove Margrethe Vestå (2013) 

Peis på-prisen: Kristin Green Nicolaysen (2015) 

http://www.turistforeningen.no/vesteralen
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Sak 3 
VESTERÅLEN TURLAG  -  REGNSKAP  2014 

 

RESULTATREGNSKAP  
   
 Driftsinntekter 

 

 
3000 Medlemskontingent 350 999,00 

3001 Salg Kalenderen 2014 113 570,00 

3002 Salg Kalenderen 2015 133 568,00 

3004 Boka "På hyttetur i Vesterålen" 390,00 

3005 Turboka  (fakturert med mva.) 92 560,00 

3008 Salg av turbok avgiftsfritt 9 300,00 

3009 Jubileumsboka 1 370,00 

3011 Mva Skatteetaten tilgode 2013 17 539,00 

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 8 212,83 

3403 Opptur 11 000,00 

3404 Frifond  35 051,00 

3405 Ildsjelprisen 2014 30 000,00 

3406 Tilskudd NOBUR 19 337,00 

3407 Fordeling midler DNT 40 601,00 

3408 Tilskudd løypemerking (Løypemerking Djupfjord) 16 000,00 

3409 Kom dæ ut dagen (KDU), Ti-toppsturen 9 000,00 

3410 Nordland Fylkeskommune, På tur i Grenseland 20 000,00 

3411 Inntekt 10-toppstur 26 920,00 

3500 Krus 3 750,00 

3601 Guvåghytta bet. for opphold 83 325,53 

3602 Snytindhytta bet. for opphold 103 367,15 

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold 23 171,30 

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 12 939,83 

3700 Tilskudd til Kalenderen(annonsering) 18 000,00 

3701 Inntekt turer (Trollfjordturen) 20 100,00 

3702 Momskompensasjon 67 427,00 

3703 Diverse inntekter 11 696,00 

3704 Bergans/Devold 22 034,00 

3900 Refusjoner reiser 24 641,02 

 Sum DriftsInntekter 1 325 869,66 

   

 Driftskostnader  
5000 Lønn/honorarer  -15 750,00 

5901 Gaver og blomster -30 538,80 

6402 Driftsutgif.Guvåghytta -62 532,08 

6403 Drift Snytindhytta -101 822,64 

6404 Drift Ingemannhytta -9 753,80 

6405 Løypemerking -4 296,29 

6407 Investering Snytindhytta -35 935,20 

6408 Drift Trollfjordhytta -5 699,12 

6409 Hyttedrift generellt -15 746,79 

6411 Stø Guvåghytta, utbedring -3 508,80 

6412 Bergans/Devold -22 034,00 

6501 Datamaskin/utstyr -24 172,10 

6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr -2 791,20 

6801 Kalenderen Trykking -56 943,00 

6802 Annonsering kalender -5 000,00 

6803 Kalenderen Div. utgifter -373,79 

6804 Data/PC- godtgjørelser -18 000,00 

6805 Trykksaker/bøker -9 588,50 

6806 Annonsering NY turbok -5 250,00 

6807 Ungdomsprosjekt Vertikal Ungdom -15 675,00 

6808 På Ræk -96 018,01 

6809 Diverse utgifter -4 758,00 
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6810 Turbokproduksjon NY 2014 -56 061,40 

6812 Fjellsportgruppa/klatringa -22 705,70 

6900 Telefon, mobiltlf, Internett -20 066,03 

6901 Porto og kopiering -21 203,00 

7100 Representasjon (Dronningbesøk) -440,00 

7300 Reklame , annonser, internet -13 788,00 

7302 Annonsering turer -54 812,80 

7304 Annonsering møter/medlemsfest -960,50 

7305 Annonsering barne/ungdomsturer -36 012,00 

7308 Annonsering vervekampanje medlemmer -7 250,00 

7400 Utgifter turer (Trollfjordturen) -20 446,40 

7404 Turledersamling / Kurs -30 061,00 

7405 Opptur -14 000,00 

7407 Lavvoen Sortland Drift -198,00 

7408 Prosjekt På tur i Grenseland -3 383,87 

7410 Prosjekt "Stein og Stabbe" -19 858,32 

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke -29 938,00 

7503 Barnas Turlag -3 182,30 

7600 Støtte diverse lag -10 500,00 

7701 Styremøter og årsmøte -20 644,69 

7702 10-topps tur -32 137,50 

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer -9 715,50 

7704 Styreledermøter og hyttedriftsutv -18 440,42 

7705 Landsmøte -24 757,00 

7706 Andre møter/Reiser -840,00 

7770 Gebyr -250,00 

 Sum DriftsKostnader -1 017 839,55 

   

   
DRIFTSRESULTAT  308 030,11 

   

 Finansposter  

   

8040 Renteinntekter 40 012,83 

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 354,01 

 Sum Finansposter 38 658,82 

   
ÅRSRESULTAT  346 688,93 

 

 
 

Ingemannhytta, en liten perle som er vel verdt et besøk! Foto: Trond Løkke 
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Sak 4    

Styrets forslag til handlingsprogram i 2015 

Behandles av årsmøtet 11. februar 2015 

1. Videreføre satsingen på fellesturer, Barnas Turlag, ungdomsturer, seniorturer og 

fjellsportgruppa. Markere friluftslivets år. 

 

2.   Fortsette det aktive samarbeidet med DNT og DNT-tilknyttede medlemsforeninger.  

Vi vil videreføre samarbeidet i Vesterålen friluftsråd, og vil også fortsatt arbeide med 

å være en betydelig samfunnsaktør på vegne av friluftslivets interesser. 

 

3.  Fortsette vårt aktive vervearbeid gjennom medlemsblad, internett og ved å ta kontakt 

med turdeltakere og hyttegjester i etterhand. Vi kjører en verveaksjon i media 

senhøsten 2015 med bokgave til nye medlemmer.  

 

4. Vesterålskalenderen utgis for år 2016 samt medlemsbladet ”På ræk” med tre nummer i 

året. Fortsette vårt aktive informasjonsarbeid på hjemmeside og facebook, samt 

vurdere bruk av nye kanaler og nye nettmuligheter.  

 

5.  Turlaget skal fremstå som en attraktiv organisasjon for tillitsvalgte, turledere og andre 

bidragsytere, og det arrangeres fest for tillitsvalgte før neste årsmøte. Det må arbeides 

for å få inn flere bidragsytere til den daglige drift og spesielt turproduksjon. 

 

6.  Utrede muligheter for nye anlegg i hele distriktet, samt mulighet for eget lokale. 

 

7.  Deltakelse i regionalt skiltprosjekt/andre merketiltak. Det arbeides videre med 

informasjonstavle ved gapahuk på Enge samt ferdigstille skilting av dronningløypa. 

Remerke og evt klopplegge deler av adkomstløypene til Ingemannhytta. Klopplegge 

450 meter fra Storvatnet mot Snytindhytta. Ferdigstille merking til Møysalen (utføres 

av AL Møysaltur). 

 

8.  Fortsette HMS-arbeidet for hyttedrift og turarrangement.  Fjellsportgruppa arrangerer 

skredkurs for medlemmer våren 2015. 

 

9.  Revidere innholdet i nettbasert bildearkiv, på hjemmeside og turinformasjonen på 

UT.no, samt overgang til ny plattform på hjemmeside. 

 

10. Utgi nyrevidert «På tur i Vesterålen» 15. oktober 2015. 

 

11. Bygging av nytt naust på Guvåghytta. 

 

12. Montere solcelleanlegg på Ingemannhytta. 

 

13. Arrangere turer for deltakere på DNT’s landsmøte i Harstad juni 2015 
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Sak 5 

VESTERÅLEN TURLAG  -  BUDSJETT  2015 
  Driftsinntekter Bud 2013 Regn 2013 Bud 2014 Regn 2014 Bud 2015 

3000 Medlemskontingent 290 000 279 110 300 000 350 999 350 000 

3002 Kalendersalg 225 000 206 930 225 000 247 138 225 000 

3001 Boka "På Hyttetur" salg 4 000     390 0 

3005 «På tur i Vesterålen» 2011 mva salg 300 000 157 690 80 000 92 560 50 000 

3008 «På tur i Vesterålen» 2011 u/mva    9 300 0 

 «På tur i Vesterålen» 2014 mva salg     500 000 

 «På tur i Vesterålen» 2014 u/mva     200 000 

3009 Jubileumsbok 0 7 080 4 000 1370 0 

3010 Mva fakt 2011 og 2012   144 550 0 0 0 

3011 Mva til gode skatteetat   58 847 0 17 539 150 000 

3400 Thon stiftelsen, Extrastiftelsen støtte 268 000 249 000 0 0 0 

  Støtte jubileumskonsert   22 500 0 0 0 

3402 Grasrotandel 7 000 7 305 7 500 8 213 8 500 

3404 Frifond  35 000 39 527 40 000 35 051 40 000 

3406 Tilskudd NOBUR  22 000 16 959 20 000 19 337 20 000 

3407 Fordeling midler DNT  0 22 504 20 000 40 601 40 000 

 
Sponsormidler 30 000 28 000 10 000 30 000 10 000 

3409 Opptur, KDU, Ti-topp, senior  50 000 69 826 50 000 46 920 50 000 

3410 Nordland fylkeskommune 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

3601 Guvåghytta inntekt 75 000 58 120 60 000 83 326 80 000 

3602 Snytindhytta inntekt 80 000 82 257 80 000 103 367 100 000 

3603 Trollfjordhytta inntekt 20 000 23 745 23 000 23 171 23 000 

3604 Ingemannhytta inntekt 10 000 9 685 10 000 12 940 12 000 

 3408 Løypemerking 15 000 0 15 000 16 000 10 000 

3700 Kalenderen annonsering 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

3701 Inntekt turer ( Trollfjord) 15 000 20 837 20 000 20 100 22 000 

3702 Momskompensasjon 40 000 68 114 50 000 67 427 60 000 

3703 Diverse inntekter, refusjoner (3900) 5 000 4 096 5 000 36 337 30 000 

3704 Bergans/Devold 40 000 37 779 40 000 22 034 30 000 

  Kaffekrus   16 200 5 000 3 750 0 

  Sum Driftsinntekter 1 599 000 1 668 661 1 117 500 1 325 870 1 898 500 

              

  Driftskostnader           

5000 Lønn/honorarer  -12 000 -24 000 -20 000 -15 750 -20 000 

5900 Kurs/studieringer -5 000 0 -5 000   

5901 Gaver og blomster -20 000 -26 613 -12 000 -30 539 -25 000 

6400 Investering Trollfjordhytta -4 000 0 -4 000  -4 000 

6401 Investeringer Guvåghytta -15 000 -36 050 -15 000 -3 509 -175 000 

6402 Driftsutgifter Guvåghytta -60 000 -33 371 -40 000 -62 532 -60 000 
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6403 Driftsutgifter Snytindhytta -15 000 -42 409 -35 000 -101 823 -30 000 

6404 Driftsutgifter Ingemannhytta -5 000 -5 040 -7 000 -9 754 -10 000 

6405 Løypemerking -5 000 -5 331 -20 000 -4 296 -20 000 

6406 Investeringer Ingemannhytta -4 000 0 -4 000  -25 000 

6407 Investeringer Snytindhytta 0 0 0 -35 935 0 

6408 Drift Trollfjordhytta  -10 000 -3 948 -5 000 -5 699 -20 000 

6409 Hyttedrift generelt 0 0 0 -15 747 -15 000 

6412 Bergans Devold   -37 779 -40 000 -22 034 -30 000 

6500 Maskiner, utstyr og verktøy  -20 000 -17 050 -20 000  0 

6501 Datamaskin / utstyr div. -25 000 -16 019 -25 000 -24 172 -25 000 

6700 Jubileumsbok 2013 -220 000 -212 102 0  0 

6800 Kontorrekvisita -9 000 -2 000 -5 000 -2 791 -5 000 

6801 Kalenderen Trykking -74 000 -71 875 -72 000 -56 943 -60 000 

6803 Kalenderen div. utgifter -9 000 -7 000 -9 000 -5 374 -9 000 

6804 PC-godtgjørelser -20 000 -24 000 -24 000 -18 000 -24 000 

6805 Trykksaker / bøker -10 000 -6 938 -10 000 -9 589 -10 000 

6806 Annonsering turbok -15 000 -6 250 -6 000 -5 250 -15 000 

6808 På ræk -105 000 -74 322 -110 000 -96 018 -100 000 

6807 Ungdomsprosjekt Vertikal Ungdom -10 000 -8 930 -10 000 -15 675 -10 000 

6809 Diverse utgifter -5 000 -26 932 -10 000 -4 758 -10 000 

6810 Turbokprosjekt 0 0 -50 000 -56 061 -750 000 

6812 Fjellsportgruppa/klatring -20 000 -11 338 -30 000 -22 706 -10 000 

6900 Telefon, mobiltlf. Fax -9 000 -12 478 -13 000 -20 066 -22 000 

6901 Porto og kopiering -20 000 -22 258 -25 000 -21 203 -25 000 

7100 Representasjon -5 000 -10 660 -5 000 -440 -5 000 

7300/7308 Reklame, annonser, internet -12 500 -20 000 -25 000 -21 038 -25 000 

7302 Annonsering turer -50 000 -49 105 -50 000 -54 813 -55 000 

7304 Annonsering møter -3 500   -3 500 -961 -2 000 

7305 Annonsering barne/ungdomsturer  -43 000 -37 161 -40 000 -36 012 -40 000 

7400 Utgifter turer -20 000 -22 987 -25 000 -20 446 -25 000 

  Seniorsatsing (inngår i øvrig drift) -25 000   -15 000 0 0 

7404 Turledersamling / kurs -10 000 -503 -15 000 -30 061 -10 000 

7405 Prosjekt Opptur -10 000 -19 000 -20 000 -14 000 -19 000 

7407 Lavvo Sortland -5 000 -2 244 -3 000 -198 -3 000 

7408 Prosjekter Stein og Stabbe mv -20 000 -17 261 -20 000 -23 242 -20 000 

7409 Gapahuk Øksnes -5 000 -1 112 -2 000  -2 000 

7501 Forsikring  -25 000 -23 447 -30 000 -29 938 -27 000 

7402/7503 Barnas Turlag, ungdom div  -11 000 -16 331 -17 000 -3 182 -10 000 

7701 Styremøter og årsmøte -28 000 -38 855 -35 000 -20 645 -25 000 

7702 Ti-toppstur -40 000 -48 318 -50 000 -32 138 -35 000 

7703 Deltakelse regionmøter, jubileer -10 000 -5 540 -10 000 -9 716 -10 000 

7705 Landsmøte -15 000 -21 847 -20 000 -24 757 -20 000 

7704/7706 Andre møter/Reiser  -10 000 -18 218 -15 000 -19 280 -20 000 
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7707 Arrangement og fester/markeringer -60 000 -85 712 -5 000  -25 000 

 
Diverse, støtte andre -5 000 0 -5 000 -10 750 -5 000 

  Sum Driftskostnader                                      -1 149 000 -1 172 334 -1 046 500 -1 017 840 -1 892 000 

            

  Driftsresultat 450 000 496 327 71 000 308 030 6 500 

    
        

  Finansposter:         

8040 Renteinntekter 30 000 32 547 35 000 40 013 40 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   -1 000 -746 -1 000 -1 354 -1 000 

  Sum Finansposter 29 000 31 801 34 000 38 659 39 000 

  Årsresultat                                                    479 000 528 128 105 000 346 689 45 500 

 

Sak 6   

Fullmakt 
 

Styrets forslag til fullmakt: 

 

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, andre tilhørende avtaler, og opptak av nødvendige byggelån. 

 

 
 

Kanskje årets høydepunkt i 2014, kåringen av Snytindhytta og Guvåghytta  til Norges 

flotteste hytter  i sine klasser.
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Sak 7 

Valg – innstillinger til årsmøtet 11. februar 2015 
 

Revisor og alle styreverv har en periode på to år.  

 

Valgkomiteen har gjort følgende innstillinger (i fet skrift de som er på valg): 

 

Leder  Trond Løkke, Sortland  
 

Nestleder  Willy Vestå, Sortland (gjenvalg) 
 

Sekretær  Camilla Lauksund, Sortland  
 

Kasserer  Heidi Ellingsen, Øksnes (gjenvalg) 
 

Styremedlem Remi Vangen, Øksnes (gjenvalg) 
 

Styremedlem  Berit Hansen, Bø  
 

Styremedlem Tor Arne Vik, Andøy  
 

Styremedlem  Ann Britt Bastesen, Hadsel (gjenvalg) 
 

Revisor   Johnny L. Johansen, Sortland  

 

 

Vesterålen Turlags styre innstiller følgende valgkomite: 
(Det velges nytt 2. medlem hvert år, hvorpå leder avtrer og etterfølges av siste års 1. medlem, 

og siste års 2. medlem rykker opp til 1. medlem.) 

 

Leder: Bjørn Eide, Hadsel (på valg i 2016)) 

1. medlem:  Geir Mellem Klæboe, Andøy 

2. medlem: Lena Daren, Sortland(ny) 

 

 

---------------ooooooooooo-------------- 

 

 

Etter årsmøtets avslutning vil det være anledning til å 

komme med innspill til lagets videre arbeid. 
 


