
Vedtakssaker til årsmøte 17. februar 2020 
 

Rehabilitering av hytte på Haakonsbu og etablering av tilsynskvarter. 
 

Den gamle hytta på Haakonsbu er sterkt preget av tidens tann og moden for nødvendig vedlikehold. 

Anlegget som helhet er blitt svært populært etter at den nye hytta kom på plass. 

Årsmøtet 18. mars 2019 vedtok å bygge ny hytte på Toralfsbu.  Denne er blitt forsinket grunnet 

utfordringer med erverv av tomt. Styret i Harstad Turlag foreslår å benytte tilgjengelig kapasitet til å 

gjennomføre fase 2 for utvikling av Haakonsbu. 

Prosessen er kommet i gang ved at byggesøknad er sendt Kvæfjord kommune og det er søkt om 

spillemidler. Nylig godkjente Statskog som grunneier planer for rehabilitering og påbygg av 

tilsynsanneks på Haakonsbu.  Forholdene ligger derfor til rette for at tiltaket kan gjennomføres 

allerede i 2020. 

Styret legger vekt på at prosjektet ikke vil bli igangsatt før det foreligger tilfredsstillende finansiering 

som ivaretar en sunn utvikling for økonomien i turlaget. Erfaring fra tidligere byggeprosjekter viser at 

det er vanskelig å forutse hele finansieringsplan så tidlig i prosessen og at det vil være lite gunstig å 

låse prosjektet til et eksakt beløp. 

Styret har en forventning om at prosjektet vil få en kostnad på ca. 1,5 mill. kr og med anslagsvis ca. 

0,1 mill. kr i egenkapital. Styret vil arbeide aktivt mot mulige sponsorer for å bidra til finansiering. 

Styret i ber årsmøtets om tillit til å igangsette prosjektet når styret mener det foreligger 

tilfredsstillende økonomiske rammevilkår for gjennomføring.  

 

Vedtaksformulering: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir styret fullmakt til å starte rehabilitering av den gamle hytta på 

Haakonsbu, samt tilbygg for å etablere tilsynskvarter. Prosjektet igangsettes så snart de 

økonomiske rammevilkår for gjennomføring er til stede. 

  



 

Satser for medlemskontingent - 2021 
 

Harstad Turlag har justert medlemskontingenten i takt med sentrale anbefalinger slik tabellen viser.  

Landsmøte i DNT besluttet i 2019 å starte en prosess med å harmonisere medlemspriser. Styret 

forventer at vedtak om dette blir fattet på landsmøte i 2020 med mulig effekt fra 2022. Når dette 

skjer vil Styret komme tilbake til årsmøte med forslag om revidering av vedtekter som en konsekvens 

av dette.  

Et flertall av DNTs medlemsforeninger følger de sentrale anbefalte medlemssatsene. Våre priser 

ligger noe lavere enn det som er anbefalt nivå fra DNT sentralt. Satsene er høyere enn Vesterålen 

Turlag, men lavere enn Troms Turlag og Narvik og Omegn Turistforening. 

Nye priser rapporteres årlig i august til DNT for påfølgende år.  

Vedtaksformulering: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir sin tilslutning i at medlemskontingenten justeres slik at gapet 

mellom anbefalt nivå og dagens priser reduseres. Nye priser fra 1. januar 2021 blir 

Hovedmedlem kr 650,- Ungdom (19-26 år) kr 325,- Honnør kr 540,- Husstand kr 390,- Barn 

(0-12 år) kr 130,- Skoleungdom (13-18 år) Kr 200,- og Familiemedlemskap kr 1200,- Dåpsgave 

1100,- Jubileumsgave 10 år 7100,- 

 

 

 

 

  

Medlemskategori

Anbefaling 

DNT 2020
2019 2020 2021

Familiemedlem  1 275 1 100 1 125 1200

Hovedmedlem  710 580 590 650

Barnas Turlag (0-12 år)  135 125 125 130

Skoleungdom (13-18 år)  220 180 185 200

Ungdom (19-26 år)  360 300 305 325

Honnør (67 år og eldre)  555 475 485 540

Husstandsmedlemskap  390 380 385 390

Dåpsgave 1200 1 000 1 000 1100

Jubileumsgave 10 år 7100 5 900 5 900 6500

Anbefalt kontingent fra 2021



Fossestua – Starte prosess for salg 
 

Det har over tid vært en pågående diskusjon i Harstad Turlag om fremtiden for Fossestua.  Hytta ble 

gjenstand for en lang diskusjon på medlemsmøtet 27. mai 2019.  

Styret vurderer nå at vi er inne i en kritisk fase og at beslutning om fremtiden for hytta bør avklares.  

Dersom hytta skal beholdes bør det igangsettes er større arbeid i løpet av de neste 3-4 årene med 

vedlikehold og nødvendig opprustning. Sett i forhold til øvrige hytteplaner vurderer styret at det ikke 

er dugnadskapasitet til å få dette til innenfor denne tidsrammen. Uten tilstrekkelig kapasitet på 

dugnad vil vedlikehold og oppussing måtte leies med de ekstra økonomiske forpliktelser som dette 

vil medføre.  

Hytta har tildeling av spillemidler fra 1996 som kan medføre tilbakebetaling av ca. kr 30 000,- ved et 

eventuelt salg. 

Fra 2020 har vi heller ikke tillitsvalgte som har ønsket å ta på seg oppgaven å stå i hyttetilsyn på 

Fossestua. Dette gjør det ekstra krevende å ivareta anlegget. 

Hytta har over tid vist en fallende besøksutvikling. Vi ser at den sjelden utnyttes av turgåere som tar 

turen inn i Jonsheimen til Haakonsbu eller Toralfsbu.  

Som veinær hytte er forholdene godt tilrettelagt for barnefamilier.  Dette er også tilfelle både for 

Bjørnhaugen og for Skoddeberghytta. Styret mener derfor at dette tilbudet er godt ivaretatt på disse 

hyttene. 

I sum finner styret i Harstad Turlag ikke grunnlag for å satse på en videreutvikling av Fossestua. 

Utfordringer knyttet til anlegget og lite besøk tilsier at hytta bør legges ut for slag.  

 

Vedtaksformulering: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir sin tilslutning til å starte salgsprosess for Fossestua. Et mulig salg 

gjennomføres når styret i Harstad Turlag vurderer at de økonomiske vilkårene for salg er til 

stede. Gevinst fra salg øremerkes til ny kysthytta. 

  



Oppstart prosess for å tilsette aktivitetsleder i Harstad Turlag 
 

Harstad Turlag har de siste årene hatt svært stor medlemsvekst, og hadde i 2019 6 prosent vekst, noe 

som var størst vekst blant DNTs mellomstore foreninger for andre året på rad. Denne utviklingen er 

svært gledelig, og gir også utslag på Harstad Turlags inntekter for 2019. Styret i Harstad Turlag 

gjennomførte i november en medlemsanalyse da de endelige tallene for 2019 forelå. Hvis man 

sammenligner Harstad Turlag med Troms Turlag er det en del overraskende tendenser: 

• Troms Turlag hadde 5 938 medlemmer og Harstad Turlag hadde 1 910 medlemmer per 1. 

oktober 2019. Troms Turlag har da 1,9 prosent av DNTs totale medlemsmasse, og Harstad 

Turlag har 0,6 prosent av medlemsmassen.  

• Ser man på den totale medlemsmassen til DNT har Harstad Turlag 0,5 prosent av alle 

medlemmene i kategorien barn, og 0,4 prosent av medlemmene i kategorien ungdom. Troms 

Turlag har henholdsvis 3,4 prosent og 2,9 prosent i de samme kategoriene.  

• Troms Turlag fikk i 2019 pris for størst medlemsvekst blant DNTs store medlemsforeninger. 

Deres vekst har hovedsakelig vært i medlemsgruppene barn og ungdom.  

• Sammenligner man Harstad Turlag med Troms Turlag har Harstad Turlag totalt 32,2 prosent 

medlemmer i forhold til Troms Turlag. Ser vi på de ulike kategoriene har Harstad Turlag 13,4 

prosent av medlemmene i forhold til Troms Turlag i kategorien barn, og 14,2 prosent av 

medlemmene i kategorien ungdom. 

Oppsummert viser disse tallene at Harstad Turlag ligger langt unna Troms Turlag i andel medlemmer 

blant barn og ungdom. Dette viser også noe av potensialet Harstad Turlag har til å videreføre den 

gode medlemsveksten. På forespørsel til Troms Turlag om forklaring på deres gode medlemsvekst, 

fremheves satsningen på barne- og ungdomsarbeidet ved tilsetting av medarbeider som jobber 

direkte mot disse målgruppene. Harstad Turlag ønsker å vurdere om tilsetting av aktivitetsleder for 

barn og unge kan skape fortsatt økning i medlemsvekst. Styret mener det er rom i økonomien til 

Harstad Turlag for å satse på en prosjektstilling knyttet til dette de neste årene.  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i Harstad Turlag gir styret tilslutning til å gå videre med prosessen om å tilsette 

aktivitetsleder for barn og unge. 

 

 

 

  

 


