
                 
                                              

Instruks for nærturlederutvalget                                             

Nærturlederutvalget i Bergen Turlag er et utvalg bestående av frivillige turledere som skal 

organisere, drive og videreutvikle turlagets tilbud av nærturer i og rundt Bergen som hører 

inn under Byfjellstrimmen.  

 

Bakgrunn:  

Bergen Turlag ønsker stadig økende fokus på turer i nærmiljøet, samt å styrke frivilligheten. 

Det er ønskelig at turlederne skal delta i større grad i alle faser av turprogrammet, føle større 

grad av eierskap og ta mer ansvar for å planlegge og gjennomføre nærturer i Bergen.  

Nærturene vil med et eget utvalg få mer solid forankring i turlaget. Nærturlederutvalget 

rapporterer til nærturansvarlig i administrasjonen. Nærturlederutvalget har innstillende og 

rådgivende funksjon overfor administrasjon og styre i Bergen Turlag. 

 

Formål:  

Utvalget skal bidra til å skape turglede i Bergen og få flest mulig mennesker ut på tur. 

Utvalget skal være et utvalg for et variert nærturtilbud og nyskapende folkehelsetiltak i tråd 

med turlagets helhetlige folkehelsesatsning og verdigrunnlag. Tilbudet skal også legge vekt 

på inkludering av mennesker med ulike fysiske og sosiale forutsetninger.  

 

Utvalgets oppgaver:  

 Organisere, drive og videreutvikle nærturer i Bergen 

 Utarbeide turprogram for nærturer i samarbeid med turlederne 

 Bemanne turene i samarbeid med administrasjonen 

 Publisere turbeskrivelser  

 Ha en årlig gjennomgang av oppgaver og instruks 

 Sørge for at rutiner for sikkerhet i Bergen Turlag blir fulgt 

 Inspirere og være til støtte for turlederne, følge opp nye turledere  

 Jobbe aktivt for et godt turledermiljø, bl.a. gjennom å holde turledersamlinger. Det er 

et mål å holde minst to egne turledersamlinger per år 

 Rekruttere til turlederkurs  

 Oppfordre til medlemsrekruttering  

 Utvikle og oppdatere turarkiv 

 Rapportere til ansvarlig for nærturer i administrasjonen 

 Bidra med erfaringsdeling til hele organisasjonen 

 



                 
                                              
Administrasjonens oppgaver: 

 Tilrettelegge for utvalgets arbeid 

 Følge opp og sørge for evaluering av utvalgets arbeid 

 Markedsføring  

 Bemanne turene i samarbeid med utvalget 

 Føre oversikt over aktive turledere og kompetanse  

 Innkalle til møter og samlinger, skrive møtereferater 

 Være ressurs i forhold til lokallagenes nærmiljøsatsning 

 

Sammensetning:  

Utvalget skal bestå av tre - fem valgte representanter blant turlederne + representant fra 

administrasjonen. Utvalget bør representere bredde i alder, kjønn og turledererfaring. 

Utvalgets ulike roller:  

Leder: møteleder, sørger for framdrift i utvalgets arbeid, ansvar for møteagenda i samarbeid 

med administrasjonen  

Sikkerhetsansvarlig: representerer utvalget i sikkerhetsutvalget 

Følgende oppgaver fordeles i utvalget: 

nettansvar, turprogram, samlinger, oppfølging av turledere  

 

Valg:  

Medlemmer til utvalget velges av turlederne på høstsamlingen og blir aktive i utvalget fra 

dette tidspunkt. Utvalgsleder velges av utvalget. Representantene velges for tre år. 

Rullerende ordning, slik at minst ett medlem skiftes ut hvert år. Utvalget konstituerer seg 

hver høst. 

 

Møter: 

Det holdes utvalgsmøter etter behov.  

 

Endringer:  

Endringer i instruksen skal godkjennes av daglig leder. 

Bergen 18. mars 2013 

 

 


