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Referat Styremøte nr 11 2020 i Lærdal Turlag 

Tid Sundag 1. nov 2020 kl 18.00 

Stad Møterommet LIL Idrettsbygget 

Til stades Rolf Engløkk, , Finn Gram, Mais Hunderi, Stian Fagerlund, Anita Bentås 

Innkalla av  Rolf Engløkk 

Forfall Silje Andra Feet, Elin Bjørkum 

Referent  Anita Bentås 

Ordstyrar Rolf Engløkk 

Observatør  

 

Saksliste styremøte nr 11 1. nov 2020 

 
1. Referat fra forrige møte 

2. Økonomi.  

Brugrand AS vil fordele de pengene firmaet fikk for KOFA-saken mot kommunen blant lag og 

organisasjoner i Lærdal, i alt 430`kr. Barnas Turlg er blant de som kan få midler. Vi må 

komme opp med et konkret formål/innkjøp av utstyr, og inngå en sponsoravtale med firmaet. 

(Hei, viser til samtale angående sponsoravtale mellom deres klubb/lag og Oskar Brugrand AS. For å 

utarbeide en avtale trenger vi en oversikt som innebærer antall medlemmer under 18 år per 1.juni 2020, 

og gjerne aktiviteter for disse. Vi ønsker at vederlaget skal gå til konkrete innkjøp eller tiltak for barn og 

unge i Lærdal. Beløpet som skal fordeles på de ulike klubbene/lagene er 430.000 kr, og vil forekomme som 

en engangsstøtte. Det er fint om vi mottar et svar på dette innen mandag 9. november.) 

3. Info fra Barnas turlag. 

4. Informasjonsaker 

4.1 Info etter møte m LK 27. okt 

4.2 Sendt ut avtaler til grunneiere på Borgund 

5. Årsmelding 2020, gjennomgang. 

6. Årsmøtet 2020, praktisk gjennomføring i forhold til smittevernreglene. 

Praktisk løsning av trekning av gavekort i Bakketrimmen og Stølstrimmen.  

(Ekstrapremie blant de som har besøkt alle 10 postene) 

7. Fellesturer 2021. Liste skal være sendt til SFT innen 6. nov 2020, se vedlagte liste over 

forslag 

8. Stølstrimmen 2019 – 2020,  registreringer fra turbøker og Sherpa, frist for registrering av 

deltakelse 1.11.2020. Hente kort på Lærdal Grønt, fordele oppdrag med å ta inn turbokkasser 

og -bøker. Legge ut en påminning på fb om frist for innlevering av kort på Lærdal Grønt og 

registrering av deltagelse, og om hvordan turlaget registrerer deltakere. Status 

turbokkasser. Uttrekk av et gavekort på 1000 kr til en som har vært på alle 10 postene, 

praktisk gjennomføring? 

9. Bakketrimmen 2020, registreringer fra turbøker og Sherpa, premier er buff m logo og bilde 

fra Løytnantsbrygga. Frist for registrering av deltakelse 1.11.2020. Uttrekk av premier, 3 

gavekort à 1000 kr, + 10 T-skjorter, praktisk gjennomføring. 

10. Dugnad på merking og rydding av turstiar. Status, Kvigno – Breisete og Nedreheggskori står 

att. 
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11. Ymse.  

11.1 Timeliste dugnad. 

11.2 Turbokregistrering 

11.2 Sal av buffer i tillegg til premier? Pris? 

 

Nr Sak Referat, vedtak. Ansv., frist 

1 82/2020 Referat fra styremøte nr 10 OK OK 

2 83/2020 Økonomi.  Kr 156.287 på konto. 

Regnskap for 2019 er sendt til revisor. 

Brugrand AS deler ut kr 430 000 til lag og 

organiasjoner for barn og unge (KOFA-sak). 

BT har søkt om 2 kanoer m/utstyr, komplett 

lavvo, 10 hengekøyer og 20 hodelykter. 

Brugrand AS ønsker sponsoravtale og 

medlemstall. 

 

 

 

 

 

 

Rolf 

3 84/2020 Info fra Barnas turlag Suksess med lavterskeltilbudet til ungdom, 

samarbeid bl.a med Røde Kors. 

Silje var sjuk 

4 85/2020 Informasjonsaker. 

4.1 Info etter møte m LK 27. okt 

4.2 Sendt ut avtaler til grunneiere på 

Borgund 

 

4.1 Lærdal kommune ønsker at turlaget 

unngår å legge fellesturer til 

kalvingsområdet for villrein i perioden 

15.april-1.juni. 

 

4.2 Grunneigaravtalar er sendt til 

grunneigarar på Borgund. Ventar på svar frå 

desse. 

 

5 86/2020 Årsmelding 2020, gjennomgang Gikk gjennom utkast til årsmeldingen. Skal i 

trykken tirsdag 3.november. 

Årsmelding for Barnas turlag er ferdig.  

Rolf 

 

Silje Andrea 

6 87/2020 Årsmøtet 2020, praktisk 

gjennomføring i forhold til 

smittevernreglene. 

Praktisk løsning av trekning av gavekort 

i Bakketrimmen og Stølstrimmen.  

(Ekstrapremie blant de som har besøkt 

alle 10 postene) 

Mais er smittevernansvarlig – informerer på 

årsmøtet. 

 

 Bakketrim: Navn på lapper, trekke 

Stølstrim: trekke kort 

Turbokregistrering/SjekkUt etter 

årsmøtet. Vert opplyst om dette på 

årsmøtet. 

 

Mais 

7 88/2020 Fellesturer 2021. Liste skal 

være sendt til SFT innen 6. nov 2020, 

se vedlagte liste over forslag 

Gikk gjennom forslag til turer i møtet og 

vedtok hvilke som skal sendes til SFT 

6.november. 

Styret 

8 89/2020 Stølstrimmen 2019 – 2020,  

registreringer fra turbøker og Sherpa, 

frist for registrering av deltakelse 

Sjå pkt 6  
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1.11.2020. Hente kort på Lærdal Grønt, 

fordele oppdrag med å ta inn 

turbokkasser og -bøker. Legge ut en 

påminning på fb om frist for innlevering 

av kort på Lærdal Grønt og registrering 

av deltagelse, og om hvordan turlaget 

registrerer deltakere. Status 

turbokkasser. Uttrekk av et gavekort 

på 1000 kr til en som har vært på alle 

10 postene, praktisk gjennomføring? 

 

9 90/2020 Bakketrimmen 2020, 

registreringer fra turbøker og Sherpa, 

premier er buff m logo og bilde fra 

Løytnantsbrygga. Frist for registrering 

av deltakelse 1.11.2020. Uttrekk av 

premier, 3 gavekort à 1000 kr, + 10 T-

skjorter, praktisk gjennomføring. 

Sjå pkt 6  

10 91/2020 Dugnad på merking og rydding 

av turstiar. Status, Kvigno – Breisete og 

Nedreheggskori står att. 

Det blir ikke mer merking/rydding denne 

sesongen.  

Grunneier ønsker ikke turtrafikk til 

Nedreheggskori under hjortejakta. 

 

11 92/2020 Ymse.  

11.1 Timeliste dugnad. 

11.2 Turbokregistrering 

11.2 Sal av buffer i tillegg til premier? 

Pris? 

11.1 Timeliste dugnad ble ferdigstilt i møtet. 

11.2 Turbokregistrering blir ferdig etter 

årsmøtet. 

11.3 Styret vil selge buffer med flott motiv 

av Løytnantsbrygga for kr 100,- 

 

 

 

 

Toppturtrim 2020 

1. Sjønosi 

2. Vetanosi 

3. Bleia 1717 

4. Suletind 

5. Nordnosi 

 

Bakketrimmen 2020 

1. Mork 

2. Vindedalen 

3. St Olavskjelda 

4. Hitakvile 

5. Korpresten 

6. Kyrkjehaugen (Erdal) 

7. Kropp 

 

Møteplan 2020 

• 15. des 2019 

• 2. feb 2020 

• 1. mars 

• 19.April 

• 3. mai 

• 7. juni 

• 22. juni 

• 2. aug 

• 6. sept 

• 4. okt 

• 1. nov 

• 15. nov 

• 18. nov årsmøte 
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Rutiner for fellesaktivitet i LæT: https://www.dnt.no/aktiviteter-covid-19/ 

• Det skal være påmelding til turen via hjemmesida, Facebook eller sms til turleder før 

hver tur. (I webmøte mandag ble vi i SFT enige om at påmelding v start og kunne 

aksepteres under forutsetning av at navn og tlfnr er notert.) 

• Turleder skal ha med godkjente munnbind og antibac i tilstrekkelig mengde i tillegg til 

førstehjelpsutstyr 

• Turdeltakere skal inndeles i gruppe(r) på fem, max 20 deltakere 

• Avstand innad i hver gruppe på min 1 m 

• Tilstrekkelig avstand mellom gruppene 

 

 
 


