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Styrets årsberetning 2017 
 
Styret 
Eldrid Sæther   Leder (1år)     
Kristin Albriktsen Styremedlem (1år)    
Ernst Hansen   Styremedlem (2år)    
Robert Hansen  Styremedlem (2år)    
Irene Hansen  Styremedlem (2år)  -  
Per Arne Bentzen Vara (1år)   -  
Camilla Nerkvern  Vara (2år)   -   
 
Valgnemd    
Gunnar Jan Thomassen  
Brit Grønmyr 
    
Revisor 
 Egil Andreassen  
 
Nina Stub Øverås har vært kontaktperson i forhold til banken og Brønnøysundregistrene.  
Kristin Albriktsen gikk før ferien ut av styret og Camilla Nerkvern rykket opp som 
styremedlem.  

 
Styremøter 
Siden årsmøte 2017 er det holdt 10 styremøter. Styret har også kommunisert på e-post og 
telefon.  

Aktiviteter i 2017 
I handlingsplanen for 2017 ble følgende saker framhevet 
Bolyst og trivsel. turskilt og løyper, 
  
Bolyst og trivsel 
Et positivt omdømme skapes av vakker natur og positive folk. For at Innlandet skal være et 
godt sted å bo og attraktivt å flytte til, trengs tiltak som kan øke bolyst.  
 
Det er viktig for bygdene at eiendommer blir solgt til folk som vil bo, ikke bare ha feriested. 
Det var planlagt å lage en oversikt for om mulig å lage ei felles «markedsføring» av ledige 
hus og landbrukseiendommer. I 2017 har flere eiendommer vært på markedet. De ble 
omsatt ganske fort – de fleste som fritidseiendommer.  
 
Trivsel er viktig for at bygda kan framstå som et sted der det kan være godt å bo.  
BFL har ønske om å arbeide for at fastboende og besøkende kan møte ei aktiv og positiv 
bygd. I samarbeid med andre lag i bygda tror vi det kan være mulig å utvikle aktiviteter og 
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arrangementer i forlengelse av det som eksisterer. Eksempler kan være spennende 
uteområder for barn, friluftsarrangement og konkurranser.  
Trimgruppa er i full vigør med fellesturer hver tirsdag med 3 - 12 deltakere hver gang 
Turbokkassene som er satt opp har godt besøk.  
Det har ikke vært historiske vandringer i 2017.  
Den planlagte strandryddinga høsten 2017 ble utsatt. 
 
Stier og severdigheter. Turskilt og løyper 
Siden 2014 har BFL arbeidet med stier og vandringer.  
Skilt er satt opp ved start, enten på Statens vegvesens grunn, eller der det er gjort avtale 
med grunneier. Det er satt opp turmålsskilt og turbokkasser på noen toppturmål. Det 
gjenstår å skilte noen turmål og sette opp turbokkasser. Skilt til den planlagte skiløypa 
Skolen – Kaljordvatnet er kjøpt. Møysalen IL arbeider med grunneiertillatelser og rydding, se 
omtale under Prosjekter Delprosjekter 
 
Nettsider og sosiale medier 
Bygd for livet startet opp og administrerer disse sidene: 
- Facebook: gruppe Hadsel Innland - Bygd for livet. Pr 15.4.2018 985 medlemmer  
 
Tilskuddsportalen 
I området er det få som søker på de mange offentlige tilskuddsordninger som finns. Her er det mye å 
hente, men er nok en høy terskel for mange. Da Hadsel kommune arrangerte kurs/opplæring i bruk 
av Tilskuddsportalen, deltok BFL med en representant.  
 
Økonomi 
Det må skilles mellom økonomien til foreninga Bygd for livet, og økonomien til prosjektene 
som er satt i gang. (Se eget avsnitt.) 
 
Bygd for livet hadde i utgangspunktet ingen inntekter eller formue, men opparbeidet seg 
fram til 2017 en liten kapital ved å arrangere vandringer. 
Pga. stor etterspørsel etter forprosjektrapporten til Fjordfolk under Møysalen, bestilte BFL et 
nytt opplag. Disse er blitt solgt med en liten fortjeneste pr eksemplar. 
BFL har opprettet konto og fått Grasrotmidler fra Norsk Tipping. 
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Prosjekter 
BFL er registrert i Brønnøysundregistret og kan søke offentlige finansieringsordninger.  

Siden 2013 har BFL arbeidet med det regionale prosjektet Fjordfolk under Møysalen, som 
omfatter samarbeidende lag i deler av kommunene Hadsel, Sortland, Hadsel, Vågan, 
Lødingen. Ragnhild Sandøy er prosjektleder. 
Prosjektets mål er  
- å skape grobunn for reiselivs- og næringsutvikling basert på natur og kultur 
- å bidra til utvikling, med lokal medvirkning, som kan gi arbeidsplasser og bolyst 
- å bidra til at området blir kjent som et attraktivt område for naturbasert turisme 
 
Siden 1.1.2016 har oppfølging av prosjektet med delprosjekt vært basert på dugnadsinnsats. 
Alle prosjekter som BFL har igangsatt er delprosjekter av Fjordfolkprosjektet 
 
 
Delprosjekt: 
Stier og severdigheter 
I 2017 har det vært arbeidet med kartfesting av stier og løyper til kartene på 
Informasjonstavlene. Det har vært vanskelig å få gpx-spor for de aktuelle traséer, derfor har 
koordinatfesting vært et omfattende arbeid.  
Satsinga er et samarbeid med flere lokale lag og andre lag Møysalen rundt. Samarbeidet 
omfatter de tiltak som er finansiert i Fjordfolkprosjektet: montering turskilt, turbokkasser 
(også rapportering besøkstall), informasjonstavler og verktøybaser. 
Turskiltprosjektet   
Skilt og informasjonstavler på innfallsporter. Informasjonstavlene er planlagt klare for 
montering i løpet av 1. halvår 2018. 
Turbokkasser med turbøker 
Klimabestandige kasser satt opp på turmål. Kassene på nærturmål har godt besøk. 
Utstyrsbaser  
Verktøy og redskaper for rydding av stier og løyper og oppsetting av skilt 
Turguiden Vandringer under Møysalen  
Det er inngått avtale med forlag. Forfatter Ragnhild Sandøy. Utgivelse i 2018. Regnskapet er 
sluttført med kr. 100 000 avsatt til trykking   
 
Seminaret Veivalg og verdiskaping  
som en presentasjon av rapporten Fjordfolk under Møysalen og muligheter for videre 
oppfølging. Var planlagt i 2016, men er av ulike årsaker utsatt. Prosjektet er finansiert 
 
Nettsider og sosiale medier 
BFL startet opp og administrerer 
- Nettsida Fjordfolk under Møysalen 
- Facebook: side Fjordfolk under Møysalen. Pr 15.4.2018 606 likes 
Kommunikasjoner 
Det har vært arbeidet med Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune vedr. samband på 
land og sjø. I 2017 kom hurtigbåtruta inn i Norgeskart.no som resultat  
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Prosjektøkonomi 
Prosjektene har egen prosjektkonto. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland på Sortland (LMH), og 
fra august 2016 Norsk Landbruksrådgiving, Lofoten (NLR) har vært økonomisk administrator og 
regnskapet for prosjektene er ført av dem. Tilsagnsgiverne krever egne prosjektregnskap for hvert 
prosjekt, der det skal gå fram hvor stor egeninnsats (dugnad og lokale tilskudd) søker har bidratt med 
for å gjennomføre prosjektet.   Denne andelen skal som regel være minst 50 %. 
Alle delprosjektene, med unntak av de to siste, er sluttført og revidert av offentlig godkjent 
revisor.  
Prosjektregnskap for alle prosjekter kan kopieres opp dersom noen ønsker å lese dem. 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekt 
Mottatt 

tilskudd/tilsagn Rest 
Dugnad og lokale 

egenandeler 
Turskiltprosjektet 2014 225 000   239 377 
Turbokkasser 45 000   45 000 
Utstyrsbaser, verktøybaser 100 000              100 000 
Forprosjekt 1 250 000   1 270 323 
Turguiden Vandringer under 
Møysalen * 

285 000 
95 000  95000 300 000 

Turskiltprosjektet. Resttildeling 2017 90 000     
Turskiltprosjektet. Resttildeling 2018 50 000 37 500   
Seminaret Veivalg og verdiskaping 100 000 100 000                                          
Totalt    

 

* Tilsagn fra kommunene til boka 40 000 + 20 000 + 20 000 +15.000 

Bidrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Nordland og Gjensidigestiftelsen: kr. 2 045 000  
Lokale bidrag: Vesterålen utvikling, Hadsel, Sortland og Vågan kommune: kr. 120 000 kr 

Det er hittil utført dugnadsarbeid til en verdi av: 1 954 703 

 


