
   

Referat fra styremøte i Lofoten Turlag 
Sted: Kontoret på Leknes  
Mandag 03.05.2021 kl. 18.00-2030.   
 
Til stede: Siri, Haakon, Bjørn-Harald, Christer, Peter, Lena Britt, Monika, Heidi. 
 
Sak 1.  Konstituering av nytt styret. 
Styret konstituerte seg selv.  Oppgaver og ansvar ble fordelt som følger: 
Bjørn-Harald fortsetter som nestleder 
Heidi fortsetter som sekretær 
Haakon har vært kontakt for fjellsport siste år og fortsetter 
Haakon fortsetter som Miljøvern kontakt. 
Lena-Britt blir kontakt for Dnt Ung 
Peter går inn som kontakt for Barnas turlag. 
De andre tenker om noe kan være aktuelt. 
 
Sak 2.  Oppfølging av saker fra forrige møte. 
Gjennomgang av saker som skulle følges opp fra forrige møte og som ikke er satt opp som egen sak.  
Sak 6 Kjetilbua/Vollsmarka og sak 8 Hyttebooking fra 8.12.20 blir med videre. Angående hyttebooking 
jobber Siri med å få lært systemet via Ragna i Vesterålen. Vi må ha dette på plass før sommeren.  
Sak 5 Strategidokument fra 9.2.21 blir også med videre. Se vedlagt ansvarstabell. 
 
Sak 3.   Hengebrua i Svolværmarka . 
Hengebrua på stien fra Leirskolen til Nøkksætra ble ødelagt i forrige storm. Det er satt i gang innsamling for 
å få denne reparert, initiert av High Five.  
Styret besluttet at LT støtter prosjektet med 50 000,-. Vi ber om faktura. Siri informerer Kommunalsjef 
Ollestad i Vågan kommune og Stein Alsos i High Five. 
 
Sak 4.   Høring Friluftsforskrift for Lofoten. 
Viser til høring om friluftsforskriften. Frist for høringssvar er 18.05.2021. 
Lofoten turlag har ingen innspill til forskriften. 
 
Sak 5.  Høring planprogram Vestvågøy og Vågan. 
Viser til planprogramdokument, høringsfrist 14.mai i Vågan, 18.mai i Vestvågøy. 
Lofoten turlag har Ingen innspill til planprogrammene. 
 
Sak 6.   Eventuelt. 
- Peter og Siri deltok i Samskapingsmøte på Leknes 28.4. Plan for fysisk aktivitet i Vestvågøy kommende år. 
Innspill om parkering og brøyting til vinteren. 
 
-Emilie Bollingrud ønsker å leie Selfjordhytta til camp i juni. Siri sender e-post /melding om dette til styret 
etter møtet. Styret er positive og tenker dette kan være en mulig inngangsport for info om Dnt Ung. 
 
-Egen e-post fra Siri i etterkant av innkalling til styremøtet: hyttene og utleie i sommer, oppdatering av info 
på ut.no og nytt planleggingskart Nord-Norge. 



   

Styret besluttet at alle tre hyttene åpnes for utleie i sommer. Hele hytta leies ut til en gruppe. 
Booking på nett. Diskusjon rundt hvordan vi enklest gjør det med nøkler. Nøkkel boks ble diskutert. På 
hytteveggen eller ved sti start? Nøkkel ved bensinstasjon i Svolvær? Nøkkel ved Joker i Sørvågen? Plassering 
av nøkkel må vurderes/sjekkes ut hva som blir mest hensiktsmessig. 
Oppdatering av ut appen og ruter til Planleggingskart Nord Norge. Styret ønsker å få tilgang til å 
redigere/slette ruter på Ut appen. Peter og Svenn-Arne rydder på Ut.no for vårt område. 
Når det gjelder ruter til Planleggingskart Nord Norge ønsker styret å kanalisere markedsføring og trafikk til 
noen ruter i hver kommune. I utgangspunktet de samme rutene som Destination Lofoten markedsfører. 
Det må avklares med Destination Lofoten om vi kan bruke de samme beskrivelsene. Peter og Svenn Arne 
tar en gjennomgang av hvilke ruter som meldes inn til planleggingskartet. (Er det riktig oppsummert?) 
 
-Bjørn Harald har nylig fått melding om at taket i Stokkvika har blåst av. Dette er allerede kjent for deler av 
styret. Har fått tillatelse til å hente ny torv. Må ha tillatelse av grunneier. Siri skal sende e-post med info 
etter styremøtet. 
 
-Bjørn Harald fortalte at stigen på sti mellom Napp og Andhpoen/Kilan «har opphørt å eksistere» Har 
turlaget et ansvar for å fjerne/reparere? Stien bør også gjenoppfriskes med tanke på merking.  
 
-Innspill om at det er få turer på Vestvågøy i programmet med turledere fra Vestvågøy. Kan det være 
aktuelt med seniorturer? Eventuelt samarbeid med andre aktører som arrangerer turer lokalt på Vestvågøy. 
Bjørn Harald og Svenn-Arne følger opp dette. Nye turer kan eventuelt legges inn i programmet fortløpende. 
 
-Angående årets Lofotkalender. Den planlegges ferdig før sommeren. Ber om tilbud på 1200 og 1500 
eksemplarer fra trykkeriet. 
 
-Styret tok opp tråden med å ansette noen administrativt i LT. Bjørn Harald finner fram spesifikasjonen som 
ble laget tidligere. Er det andre behov i dag? Tar med saken til neste møte. 
 
-Innspill fra Peter om LT vil være med på prosjekt Stolpejakt. Det planlegges to løyper i Vågan og to på 
Vestvågøy. Hvis søknad kommer fra en ideell organisasjon refunderes 2/3 av utgiftene. Lofoten friluftsråd 
dekker den siste delen. Styret bestemmer at LT blir med på dette. 
 
 
Vedlegg 1:  Ansvarstabell 

8.12.20 
Saksnr. Innhold Ansvarlige: 

SAG HB LBJ BHG SS SN MK HC P C 
6 Kjetilbua/Vollsmarka           
8 Hyttebooking, office tilgang, 

foreningsnett 
          

9.2.21            
5 Strategidokument           

3.5.21            
3 Hengebru Svolværmarka           
6 Utleie Selfjordhytta august           
6 Hyttebooking og nøkler           
6 Oppdatering ut appen           
6 Planleggingskart Nord Norge           
6 Sti Napp-Andhopen/Kilan           
6 Flere turer Vestvågøy?           



   

6 Lofotkalender pristilbud           
6 Ansette noen administrativt?           
6 Stolpeprosjektet           

 


