
 

 

Sak 5.3 til årsmøtet i LOT 10.03.2020 

Saken er fremmet av styret i Larvik og Omegns Turistforening. 

 

HANDLINGSPLAN FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 2019 – 2023 

JUSTERING 

 

Årsmøtet 2019 vedtok handlingsplanen for Larvik og Omegns Turistforening 2019 – 2023. Den er 

basert på DNT’s veivalgsdokument med de mål og tiltak som er nevnt der. I årsrapporten 2019 

fremkommer de tiltak som er gjennomført i foregående år.  

Hele handlingsplanen er basert på DNT-hytta, og er lagt opp etter denne: 

 



I handlingsplanen ligger ikke alle aktiviteter i turistforeningen, her ligger enkelte nye og forsterkede 

tiltak som skal gjennomføres. Det gjøres en stor frivillig innsats i foreningen, den må vi ivareta og 

rekruttere nye for å opprettholde vårt aktivitetsnivå. Mange av tiltakene i planen er tiltak som skal 

gjøre hvert år. 

I tillegg til de nye tiltakene i 2020 som ligger i planen, har også styret lagt inn forslag til noen nye 

tiltak, de er nedenfor merket med NY: 

 

 

 LOT vil gjennomføre og utvikle et samarbeid med Farris 
Naturskole og andre friluftsorganisasjoner for å skape 
et tilbud på fritiden for barn og ungdom på Farris 
naturskole som en læringsarena 

2020 - 

NY LOT vil gjennomføre et ungdomsprosjekt med Larvik 
Læringssenter og DNT Ung for å få flere minoritets-
ungdom ut i naturen 

2020 

NY LOT vil sette i gang et tiltak for innvandrerkvinner – ut på tur  2020 

 LOT vil bidra til at flere delstrekninger av stiene våre er 
universelt utformet 

 2020 - 

 

NY LOT vil følge opp prosjektet lys Langreisa i Bøkeskogen (fra 
Bøkeskogens og Kilens Venner) 

2020 

NY LOT vil Vedlikeholde våre hytter slik at de fortsatt er 
attraktive og brukervennlige for medlemmer og andre 

2020 - 

NY LOT vil Forhandle om overtagelse av Padlehytta og 
gjennomføre restaurering av hytta 

2020 

 

 

✓ Ingen nye tiltak  

 

NY LOT vil Gjennomføre fusjon med Bøkeskogens og Kilens 
venner og se på nye tiltak 

2020 - 

 

 

NY LOT 
vil 

Inngått avtale med Carlsen Fritzøe gjennomføres 
og informeres om til medlemmene 

2020 - 

 

 



✓ Ingen nye tiltak 
 

 

NY LOT 
vil 

Sette ned en gruppe i LOT som har ansvaret for å 
følge opp UT.no 

2020 - 

 
 

Forslag til vedtak: 

Styret foreslår ovenfor årsmøte 2020 at de nye tiltakene i handlingsplanen 2019 – 2023 legges inn for 

2020. 

 

 

 

 


