
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 

Sted: Kontoret på Leknes  

Onsdag 22.01.2020  kl. 18.00      
 

Til stede: Siri, Svenn-Arne, Sigfús, Merete, Sebastian, Bjørn-Harald, Roger Barksten på sak 1. 

 

Sak 1.  Informasjon fjellsportgruppe. 

Vi fikk besøk av Roger Bareksten fra DNT Fjellsport sentralt. Generelt i DNT er det fjellsportgrupper 

organisert i alle former, små grupper og store grupper, noen er profesjonelle og noen er mindre organisert.  

Basis for Fjellsportgrupper er at dette er en interessegruppe underlagt turlaget.  Det er turlaget som står 

ansvarlig for alle aktiviteter fjellsportgruppa arrangerer i regi av turlaget, og har derfor også siste ord i 

forhold til om en aktivitet skal gjennomføres eller ikke.  

 

Det kreves ingen kompetanse for å starte en fjellsportgruppe – det er en samling av folk med samme 

interesse for fjellsport og fjellsportaktivitet. Det anbefales fra Fjellsport sentralt at lokale fjellsportgrupper 

danner et styre med en leder.  Leder er den personene som skal ha kontakt og kommunikasjon inn mot 

hovedstyre.  Leder trenger ikke / bør ikke sitte i hovedstyret dersom gruppa har et ønske om å drive mest 

mulig selvstendig.  

 

Lavterskelaktiviteter krever ingen kompetanse for de som arrangerer, mens det er utarbeidet en veileder 

for kompetanse for turer som kommer under definisjonen til fjellsportturer. I forhold til å arrangere 

fjellsportturer så er det juridisk viktig at det foreligger en god beskrivelse av turen som legges ut slik at de 

som melder seg på vet hva turen innebærer.  Men det  er også viktig at man bruker anbefalt 

kompetansekrav til turlederne som skal lede fjellsportturer.  Dette er et av de punktene som må være 

avklart i vedtektene til fjellsportgruppa.  

 

Et innspill fra Roger er at de som ønsker å drive fjellsportgruppa får spillerom til å drive denne gruppa. De 

fleste grupper har et styre med en leder og mange har et økonomisk budsjett de styrer selv. Det må 

utarbeides retningslinjer/vedtekter for hvordan fjellsportgruppa skal drives, og når vedtekter er vedtatt er 

det kun hovedstyre som kan gjøre endringer på vedtektene. Det anbefales at styret i fjellsport utarbeider 

en årsplan med aktivitetene de ønsker å gjennomføre, og sammen med et budsjett søker hovedstyre om 

godkjenning og finansiering.   

 

På spørsmål om hvordan man «tagger» turer i Sherpa vil for eksempel en «Passer for 

Fjellsportinteresserte» gi informasjon om at turleder ønsker fjellsportinteresserte mennesker på turen sin, 

den beskriver ikke noe om vanskegraden eller nivået på turen.  Det er det turbeskrivelse sammen med 

gradering som gjør. Man kan gjerne sette opp samme tur flere ganger med «tagging» av ulike grupper 

dersom man ønsker å tiltrekke seg visse interesse- eller aldersgrupper for turen. (1 voksen, 2 Fjellsport,  3 

Ungdom, etc).  

 

Vi skal få tilsendt noen eksempler på hvordan vedtekter for en fjellsportgruppe kan se ut fra Fjellsport 

sentralt, i tillegg til at vi bruker veilederen som er utarbeidet.  Det er viktig å understreke at det er en 

veileder og at hvert turlag selv må definere hvordan deres fjellsportgruppe drives.   

 

 

 



   

Sak 2.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 

Kort gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte og som ikke er satt opp som egen sak.  

2-3  Turprogram:   

Turprogram sendes ut til turlederne sammen med oppfordring til å komme med en liten turbeskrivelse og 

bilde de ønsker å bruke i forbindelse med annonseringa på Sherpa. Programmet fra 2019 er slettet fra 

hjemmesida, og det nye legges ut.  Ansvarlig:  Siri 

2-8.2 Kalenderkomiteen: 

Sigfús har kontaktet medlemmene av kalenderkomiteen 2019 med henvendelse om de ønsker å fortsette å 

være med i komiteen.   

Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

 

 

Sak 3.   Dugnadsarbeid i Lofoten Turlag. 

Forslag til honorering av frivillige ble gjennomgått og vedtatt med de endringene som foreligger. 

Informasjonen sendes ut til alle turlederne sammen med turprogrammet, og de ansvarlige for tilsyn av 

hyttene informerer øvrige medlemmer av hyttetilsynet om dette. Det må utarbeides rutiner for hvordan 

dette skal håndteres i forhold til de som leverer ut nøkler.  

Vedlegg 2.  Honorering frivillige 

 

 

Sak 4.   Årsmøte 24.mars. 

Årsmøte skal holdes på Trappa Cafe, Skulbrugården.  Innkalling sendt ut med Fjell og Vidde .  Denne legges 

også ut på hjemmesida. 

Første utkast til årsrapport gjennomgått og kommentarene og innspill notert slik at de redigeres inn i 

rapporten.    

 

 

Sak 5.  Hyttetomt. 

I desember fikk turlaget en henvendelse om vi var interessert i å overta en hyttetomt utenfor Ballstad for 

oppføring av hytte.  Svenn-Arne følger opp henvendelsen.  Turlaget kan være interessert i å oppføre en 

dagsturhytte på øya dersom det ligger til rette for det.  

 

 

Sak 6.   Styreleders saker. 

Saker kun til informasjon.  

 

 

Sak 7.   Eventuelt. 

1. Søknad fra tilsynet på Nøkksætra om å skaffe et solcellepanel for å få noe lys inn på hytta. 
Styret er positiv til dette, men ber om en beskrivelse av behov og budsjett. Ønsker at det 
lages en beskrivelse og få tilbud fra flere leverandører.  

2. Skredvettdagen – får sponset pølser fra Gilde, det kjøpes inn kaffe, pølsebrød og ved. 
Merete har ansvar for dette.  

 
 
 
Neste styremøte:  25.februar 2020 
 



   

Vedlegg 1.  Ansvarstabell  22.01.2020 
 

22.01.20 
Saksnr. 

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

2-3 Turprogram           
4 Årsmøte           
            

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2:   
 
HONORERING AV FRIVILLIGE 

Lofoten turlag ønsker så langt det er mulig å honorere frivillig innsats. Er du tillitsvalgt, ansvarlig 
for aktiviteter eller deltar på dugnad er det etablert følgende normer for honorering. 

 

Hytter og overnatting 

• Medlem i hyttetilsyn har fri bruk av alle hytter i Lofoten turlag dersom det er ledig plass på 
hytta. 

• Turledere har gratis bruk av hytter på turer hvor de er tildelt en turlederrolle 

• Medlemmer som utfører dugnad, benytter hyttene gratis så lenge dugnaden pågår 

• Styrets medlemmer har fri bruk av alle hytter i Lofoten turlag 

 

Utstyr og materiell 

• Nyutdannede turledere mottar førstehjelpssaker og turledervest (etter fullført 
ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs, disse arrangeres og sponses av Lofoten 
turlag) 

 

Turledere  

• En gratis overnatting på en valgfri hytte i Lofoten turlag for hver 3.tur som turleder 1.  Krav 
til at det foreligger turbeskrivelse, risikovurdering og turrapport.   

 
 


