
 

MANDAT FOR MERKEUTVALGET 
(Vedtatt av styret i Troms Turlag: 18. mai 2015) 

 
Merkeutvalget skal i samarbeid med daglig leder ha ansvaret for tilrettelegging og 

vedlikehold av Troms Turlags stier, herunder merking og skilting.  

 

1. Merkeutvalget er underlagt styret i Troms Turlag.  

 

2. Merkeutvalget planlegger og organiserer stivedlikehold, skilting og merking 

mellom Troms Turlags hytter, og fra startsteder og fram til hyttene.  

 

3. Merkeutvalget er ikke ansvarlig for vintermerking. 

 

4. Merkeutvalget har ikke ansvar for faste installasjoner, herunder bruer. 

 

5. Merkeutvalget bruker metoder og beskrivelser som finnes i siste utgave av 

”Merkehåndboka” (utarbeidet av DNT) som rettesnor for sitt arbeid. 

 

6. Årlig budsjettramme for vedlikehold av stinettet vedtas som en del av Troms 

Turlags årsbudsjett. Ved større stiprosjekter, anslått budsjettramme over 

50% av Merkutvalgets årsbudsjett, skal prosjekt og spesifisert budsjett 

vedtas av styret i Troms Turlag. 

 

7. Merkeutvalget velger selv sin leder. 

 

8. Utvalget avlegger årsrapport i god tid før Troms Turlags årsmøte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organisering og ansvarsfordeling av stivedlikehold 

 

 

Oppnevning og organisering 

 Merkeutvalget oppnevnes av styret i Troms Turlag. 

 Merkeutvalget har minimum 6 medlemmer, derav minst 1 fra styret i TT. 

 Merkeutvalget konstituerer seg selv. Det skal velges leder, samt defineres 

hvilke deler av stinettet hvert medlem har primæransvar for. Medlemmene 

oppnevnes for 2 år. Funksjonstiden kan forlenges. Kontinuitet tilstrebes. 

 Merkeutvalget rapporterer til styret TT. 

 

 

 

Ansvar for stier 

 Styret i TT har det overordnede ansvar for Troms Turlag sine nær 600 km 

med stier. 

 Merkeutvalget har det daglige ansvaret for vedlikehold av stinettet.  

 Merkeutvalget prioriterer hvilke deler av stiene som trenger vedlikehold. 

Dette organiseres i en rullerende vedlikeholdsplan, slik at samme sti befares i 

snitt minimum hvert 5 år. 

 TT-medlemmer og andre turgåere rapporterer gjerne om mangler og 

svakheter i stinettet til turlagskontoret. De ansatte på kontoret formidler slik 

informasjon videre til Merkeutvalget. 

 Daglig leder tilser at HMS-forhold på stidugnader er tilfredsstillende. 

 Merkeutvalgets medlemmer bør tilstrebe at planlagte dugnader, og ikke minst 

datoer for dem, kunngjøres i god tid. Gjerne slik at dugnader kommer med i 

liste over sesongens planlagte, øvrige aktiviteter, det vil si i tur- og 

kursprogram. 

 

 

 

Samarbeid og utviklingstiltak 

 Merkeutvalget foreslår og legger fram for styret i TT forslag om 

ekstraordinære oppgraderingstiltak. 

 Styret oppnevner en komité som gjennomfører større prosjekter.  

 Merkeutvalget gjennomfører øvrige planer og tiltak i samsvar med vedtak på 

årsmøtet og/eller fra styret. 

 


