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Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste
Alle dokumenter har vært tilgjengelig på harstad.dnt.no i henhold til de frister som gjelder for
årsmøtet.
Vedtak: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og tellekorps
Vedtak:

Møteleder: Hanne Marit Kvitting. Sekretær: Jørn Arild Thorvaldsen
Protokollunderskriver: Are Frønum og Heidi Olsborg
Tellekorps: Siv Eilertsen, Asgeir Sulen Hovland og Petra Parschat.

Opptelling viser at 40 medlemmer deltok på årsmøtet.

Sak 3. Presentasjon 2018
Styreleder Nils Erik Bakke hold en presentasjon og viste bilder til årsmøtet over
hovedaktivitetene i 2018. Harstad Turlag er stolt over hva som er gjennomført i dette året.

Sak 4 – Godkjenning av årsberetning
Ordstyrer gjennomgikk årsberetningen punktvis og ga mulighet for årsmøtet til å komme med
kommentarer til beretningen. Ingen kommentarer ble gitt.
Vedtak: Årsberetning er gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Sak 5 – Regnskap og revisjonsberetning
Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen gjennomgikk resultatregnskap for 2018. Regnskapet
viser et positivt driftsresultat på kr 485 718.
Roger Riise mener at det er lagt frem for lite detaljer og at et kontospesifisert regnskap skulle
vært presentert. Petra Parschat og et medlem til mener at noe mere detaljer kunne vært
presentert. Daglig leder viser til at det er gitt utfyllende informasjon i årsberetningen og at et
kontospesifisert regnskap under årsmøtet ikke vil fylle årsmøtets hensikt.
Daglig leder og styret tar til etterretning synspunkter om presentasjon av regnskapet.
Vedtak: Årsmøte godkjenner årsregnskap for 2018.

Matpause og forfriskninger
Det ble tradisjon tro servert karbonadesmørbrød og kaker til årsmøtet
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Sak 6 – Innmeldte saker til behandling.
a) Ny hytte på Toralfsbu
Hovedhytta på Toralfsbu er moden for erstatning og planlegging av ny hytte har startet. Våren
2019 vil turlagets medlemmer bli invitert til medlemsmøte for å få innsikt og mulighet til
å bidra inn i prosjektet. Her legger vi opp til å få gode innspill på hvilken løsning som bør
velges og størrelse på hytta. Det er styrets anbefaling at det bygges en ny hytte
på Toralfsbu som ferdigstilles sommeren 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 en ny hytte vil få en prosjektkostnad på ca. 2 mill. kr og en
forventet egenandel på anslagsvis 0,5 mill. kr. Styret vil arbeide aktivt mot mulige sponsorer
for å redusere denne.
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 byggeprosjekt for en ny hytte
på Toralfsbu så snart de økonomiske rammevilkår for gjennomføring er tilstede, med mål om
å ferdigstille anlegget i 2020.
Vedtak: Vedtatt med akklamasjon

b) Satser medlemskontingent for 2020
Styret i Harstad Turlag har justert medlemskontingenten i takt med sentrale anbefalinger slik
tabellen viser. Nye priser fastsettes årlig i august for påfølgende år. Våre priser ligger noe
lavere enn det som er anbefalt nivå fra DNT sentralt. Satsene er høyere enn Vesterålen Turlag
og Lofoten Turlag, men klart lavere enn Troms Turlag og Narvik og Omegn Turistforening.
Kontingentpriser fastsettes neste gang med virkning fra 1. januar 2020. Styret anbefaler at vi
følger den sentrale prisutvikling som for 2020 er satt til en økning på 2,2 %.
Vedtaksformulering:
Årsmøte i Harstad Turlag gir sin tilslutning i at medlemskontingenten følger DNTs anbefale
vekst. Nye priser fra 1. januar 2020 blir Hovedmedlem kr 590,- Ungdom (19-26 år) kr 305,Honnør kr 485,- Husstand kr 385,- Barn (0-12 år) kr 125,- Skoleungdom (13-18 år) Kr 185,og Familiemedlemskap kr 1125,-
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Kontingentsatsene

Anbefaling 2020

2019

2018

2017

2016

Hovedmedlem

Kr 590

(1,72) %

kr 580

kr 550

kr 530

kr 500

Ungdom (19-26 år)

Kr 305

(1,67) %

kr 300

kr 280

kr 270

kr 280

Honnør

Kr 485

(2,11) %

kr 475

kr 430

kr 410

kr 400

Husstand

Kr 385

(1,32) %

kr 380

kr 270

kr 260

kr 250

Barn (0-12 år)

Kr 125

0

kr 125

kr 100

kr 100

kr 100

Skoleungdom (13-18 år)

Kr 185

(2,78) %

kr 180

kr 170

kr 165

kr 180

Familiemedlemskap

Kr 1125

(2,27) %

kr 1100

kr 1 000

Vedtak: Enstemmig

Sak 7 – Medlemmers forslagsrett iht §9
Forslag fra Erlend Bergvoll Sørlie
Vedfyrt badestamp på nye Toralfsbu
Ordne Grønnkollhytta med lettere oppvarming og badstue der
Egen turgruppe til ung voksen for å få flere i 20 årene med på turer
Styrets uttalelse til årsmøte:
Forslagene vedrørende Grønnkollen og Toralfsbu oversendes Hytteutvalget for videre
behandling og kan bli tema på et medlemsmøte som vi planlegger i mai.
Turgruppe for ung voksen vil bli behandlet som egen sak i styret.
Vedtak: Ingen merknader til styrets uttalelse til årsmøtet

Forslag fra Stig Kristensen
Kort sammenfattet fremmes det forslag for å redusere bruken av snuplassen helt inne i dalbotn
i Kongsvikdalen slik at parkerte biler ikke er til hinder for skogsdrift.
Det foreslås at:
Harstad Turlag kan være med å bidra til å begrense problemet. Dette kan skje slik:
Harstad Turlag kan oppfordre sine medlemmer til ikke å parkere på snuplassen på helt inne i
dalbotn, men å finne andre parkeringsmuligheter. Dette kan være et første kortsiktig tiltak
Harstad Turlag kan oppfordre vegeieren, Tjeldsund kommune, til å etablere
parkeringsmuligheter langs vegen. Et mer langsiktig tiltak
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Styrets uttalelse til årsmøte:
Styret vil jobbe aktivt mot grunneiere, kommune og andre interessenter for å imøtekomme
flest mulige hensyn ved gjennomføring av våre aktiviteter. Saken vil bli oversendt til
løypeutvalget for videre behandling. Informasjon til medlemmer, skilting og andre tiltak blir
vurdert i samarbeid med berørte parter.
Vedtak: Ingen merknader til styrets uttalelse til årsmøtet

Sak 8 – Valg
Styremedlemmer, Turutvalget, Løypeutvalget, Revisor og
vararepresentant, Valgkomitè
Vedtak: Innstilling fra valgkomité ble enstemmig vedtatt som følger

Styremedlemmer
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Nils Erik Bakke
Gunn Elin Fedreheim
Kristian Jakobsen
Hanne Marit Kvitting
Linda Nilsen
Ståle Knutsen
Marianne Lund

2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2020
2019 – 2021
2018 – 2020
2019 – 2021
2019 – 2021

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalgt
Ikke på valg
Ny
Ny

Eirik Durselen
Raymond Knutsen
Asgeir Sulen Hovland

2018 – 2020
2018 – 2020
2019 – 2021

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

2019 – 2021
2019 – 2021
2018 – 2020
2018 – 2020

Ny
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg

2018 – 2020
2019 – 2021

Ikke på valg
Ny

Turutvalget
Medlem
Medlem
Medlem

Løypeutvalget
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Are Frønum
Geir Jensen

Siri Thom
Karl Wiktor Hind

Revisor og vararepresentant
Revisor
Vara

Tove Beate Wigen

Randi Sunde

Valgkomitè
Tore Forthun
Morten Sund
Therese Tangen

2017 – 2020
2018 – 2021
2019 – 2022

Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
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DNT ved Dag Terje Solvang
Generalsekretær i DNT redegjorde for en del saker som har stort fokus sentralt. Ha orienterte
en del om medlemsveksten i DNT og roste Harstad Turlag for flott medlemsutvikling.
Dag Terje sørgde for utdeling av anerkjennelse for særlig innsatts for to av våre tillitsvalgte i
Harstad Turlag med følgende ord:

Gunn Elin Fedreheim – Ildsjel i Harstad Turlag
Anerkjennelse for særlig initiativ og dugnadsinnsats for Friluftsliv – Ildsjel i Harstad Turlag
Gunn Eling bidrar bredt i Harstad Turlag som leder for Barnas Turlag, medlem i
kommunikasjonsgruppa og styremedlem. Ikke nok med dette har var hun ideskaper og
initiativtager for å få Maistua med i TVC-programmet «Eventyrlig oppussing» Gunn Elin har
et varmt hjerte og arbeider for inkludering og tilrettelegging av friluftsliv for alle gruppe. Hun
er også styremedlem i DNTs sentralstyre . Ditt engasjement og arbeide for barn og ungdom i
Turlaget er uten tvil en viktig årsak til den medlemsveksten som vi opplever. Gunn Elin er
godt i gang med forarbeidet til en ny flott kysthytte som blir noe helt annet en det Harstad
Turlag har til nå. Harstad Turlag er utrolig glad og takknemlig for den innstasen Gunn legger
ned.
For å markere dette ønsker vi å overrekke en genser som et symbol på at vi setter pris på det
du betyr for oss.

Kristian Jakobsen - Harstad Turlag sin hyttebygger
Anerkjennelse for særlig engasjement for våre hytter - Harstad Turlag sin hyttebygger
Sjelden har noen vist så stort engasjement og lagt ned så mye av sin tid for å utvikle våre
hytter. Kristian er medlem av styret i Harstad Turlag, hytteutvalget og hyttevert på
Haakonsbu.
Skoddeberghytta og en ny flott hytte på Haakonsbu er resultatet så lang. Og som årsmøtet
allerede er klar over er det nye prosjekt på gang på Tortlafsbu.
Kristian har et brennende hjerte for at våre medlemmer skal kunne dra på fjellet og møte
funksjonelle og modere fasiliteter som bidrar til å gjøre turen til et høydepunkt. Her er derfor
engasjer i det som skjer av dugnad p alle våre hytter.
Bygging av ny hytte på Haakonsbu har vært en mileperle for Harstad Turlag og står som et
bevis på den innsatsen som Kristian har lagt ned. Vi vet at han har brukt over 20 helger inne
på fjellet høsten 2018. Dette er en helt eksepsjonell prestasjon.
Harstad Turlag er ydmyk ift. den innsatsen som er lagt ned og vi håper at denne genseren vil
være et symbol på at vi virkelig setter pris på denne utrolige innsatsen.
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