
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Tirsdag 01.10.2019  kl. 18.00 
 

Til stede:  Stine G., Sebastian, Merete, Sigfús, Svenn-Arne, Bjørn-Harald, Siri 

 

Sak 1.  Lofotodden Nasjonalpark. 

Informasjonsbesøk med  Ole-Jakob Kvalshaug, leder av nasjonalparken.  

Startet i jobben som parkforvalter i juni. Fersk nasjonalpark der det er gjort lite i forhold til merking, 

klopping, avfallhåndtering etc. Nasjonalparkene har en egen logo for bruk som «merkevare», og det er 

egne retningslinjer for alt arbeidet som skal gjøres i nasjonalparken.  

Den første store oppgaven blir å få på plass en forvaltningsplan.  Det er samlet inn mye bakgrunnsmateriale 

og data denne første sommeren som gir et godt grunnlag for å utarbeide forvaltningsplanen. 

Dersom LT skal gjøre noe i forbindelse med hytter og buer, så kan vi ikke gjøre inngrep i naturen som setter 

spor i naturen (for eksempel ta ut torv til tak) uten å søke nasjonalparken.  

I forhold til organisert ferdsel så skal det søkes om tillatelse før man tar med grupper på mer enn 5 stykker. 

Det vil si at turlaget må søke om å få sette opp turer som går innom nasjonalparken. Vi kan sende inn en 

felles søknad for de turene som settes opp når programmet er satt, men det er en del retningslinjer som 

kan gjøre at det blir mer komplisert å ha turene der.  Det kommer til å bli utarbeidet nye retningslinjer fra 

styret i nasjonalparken for Lofoten Turlag for 2020 og fremover.  

 

Sak 2.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

2-1. Turledersamling, status. 

Tilbud fra Kræmmervika Rorbuer på mat og overnatting.   

Av program så kan tema være: 

• Informasjon om nasjonalparken, bruk av sherpa, case-jobbing. Vi oppfordrer alle til å ta med 

førstehjelpsmappa for oppgradering av denne.  

• I invitasjonen minnes det på at turledere må sende inn turrapport til Sigfús. Dato, tur og antall 

turdeltakere inkludert turledere. 

Ansvarlige: Siri og Svenn-Arne 

 

2-2. Turlederkurs.  Det er ønskelig med en mulig dato til turledersamlingen. Ansvarlig: Stine S. 

 

2-3. Regionmøte.  Svenn-Arne og Sigfús var på regionmøte i Hammerfest. Det var fellesturer i tillegg til 

møtene. Vindkraft var ett av temaene som ble drøftet. I tillegg var det representasjon fra 

Sparebankstiftelsen som snakket om mulige midler å søke på.  

Mye snakk om problem med folk som ikke skriver seg inn i protokollene og betaler for seg på hyttene. 

Vesterålen er godt fornøyd med hyttebooking som system og har lagt ut alle hytter og senger på 

hyttebooking.   

Regionmøte neste år blir i Harstad.  

 

2-4. Søknad Olav Thon – søknad sendt 30.09.19.  

 

Vedlegg 1: Ansvarstabell 

 



   

Sak 3. Erstatter til fast styremedlem. 

Jørn har flyttet fra Lofoten og er derfor ikke aktuell lenger som medlem av styret i Lofoten Turlag.  Styret 

vedtok at  Merete Skavikeng går inn som fast medlem av styret som erstatter for Jørn.  Valgkomiteen får 

dermed ekstra jobb med å finne et styremedlem som velges for ett år for å komme tilbake til syklus med at 

3 styremedlemmer er på velg ved hvert årsmøte. Nettsiden oppdateres. 

 

Sak 4. Ansatt i Lofoten turlag. 

Engasjementet til Svenn-Arne ble utvidet med ett år forrige høst.  Styret foreslår at engasjementet utvides 

med ett halvt år til neste årsmøte, og at man da ikke lenger kan kombinere styremedlem og ansatterollen.  

 

Sak 5. Medlemsmøte v/ fjellsportgruppa. 

Merete har sendt ut en forespørsel på vegne av fjellsportgruppa om noen ønsker å arrangere foredrag og / 

eller skredkveld.  Styret er positive til at det arrangeres skredkvelder med bruk av lokale krefter.  

I forhold til foredrag ønsker vi i utgangspunktet et medlemsmøte med foredrag av Anne-Mette Vibe.  Vi 

foreslår inngangsbilletter med en pris for medlemmer og en pris for ikke-medlemmer.  Lofoten Turlag 

garanterer for å dekke et eventuelt underskudd. Reise og overnatting etter normal standard.  

 

 

Sak 6.   Dugnadsarbeid i Lofoten Turlag. 

Saken tas opp på neste møte.  

 

Sak 7.   Styreleders saker. 

Ingen spesielle saker drøftet her.  

 

Sak 8.   Eventuelt. 

1. Søknad på å dekke utgifter til montering av LitteraTur-montasje, ca 1200kr.  LT dekker 
denne.  

2. Årsmøte settes til tirsdag 24.mars på Leknes.  I innkallingen settes valgkomiteen på 
baksiden med oppfordring til å sende inn forslag til kandidater med begrunnelse.    

 
 
Neste styremøte settes til tirsdag 19.november.  
 
 
 
 
Vedlegg 1.  Ansvarstabell 
 
01.10.19 
Saksnr. 

Innhold 
Ansvarlige: 
SAG SK JAA SBG SS SN SL BHB MS MK 

2-1 Turledersamling           
2-2 Turlederkurs           

            
            
            
            

 
 


