
 

Referat frå styremøte IST 01.12.16  klokka: 17.30.   

Stad: NRK 

Tilstede: Kjell Arne, Geir, Vigdis, Anita og Roy. 

Forfall: Lydia og Jorunn. 

Saker:  

  1. Godkjenning av referat frå styremøte 03.11.16  

      Vedtak: Referat godkjent.   

 2.  Økonomirapport 

Økonomiansvarleg orienterer.  

Ingen gjennomgang. 

 

 3.  Konstituering av styret 

      Vedtak: 

      Kjell Arne er valt leiar. 

     Roy: nestleiar 

     Geir: sekretær 

     Ronny: kassarer 

     Hyttestyret: Vigdis 

 4. Fordeling av arbeidsoppgåver i styret 

      Vedtak: Kjell Arne: Opptur. Roy; webansvarlig/heimeside, kontakt mot regnskapsfører, TiTur.        

Ronny; referent på styremøtene, avlaste webansvarlig ved behov, oppfølging rekneskap og budsjett. 

Anita; oppfølging av BT.  Lydia; kontaktperson for Seniorgruppa, ansvar for Onsdagsturer og DNT 

kleskolleksjon. Jorunn Vågen; Ansvarlig for utstyrslager, Førdefestivalen, kontaktperson for bre- og 

fjellsportgruppa. Geir; Førdefestivalen. Vigdis; vere ressursperson i kurs og utdanning, kontaktperson 

for unggruppa.  

      Om Opptur tar Kjell-Arne kontakt med Anne-Grethe. 

 

 5.  Møteplan for første halvår 2017 

      Vedtak: 10. januar , deretter første tysdag i kvar månad.  



 

 6.  Vidareføring av avtale med rekneskapsførar 

       Vedtak: Styret går inn for å forlenge kontrakten med regnskapsfører for 2017. 

 7. Tilbod frå DNT om å ta i bruk Microsoft Office 365 

      Vedtak: Vi tar ikkje i bruk Microsoft Office 365. 

 

 8.  Nyttårstur til Hafstadfjellet  

      Vedtak: Ansvarlig Jorunn Vågen. Kjell Arne, Roy, Ronny og Geir blir med.  

 

 9.  Turprogram 2017       

       Fordeling av arbeidsoppgåver, timeplan og dato for turprogramkveld med alle tillitsvalde. 

       Vedtak: Vigdis og Roy tar på seg å forfatte et turprogram for 2017.  

       Styret skal ha møte 13. desember kl 17 til arbeid med turprogram 

       Frist for å melde inn turer for alle grupper er 19. desember. Informasjon om dette på facebook og    

       hjemmeside blir lagt ut av Vigdis og Roy. 

 

10. Orienteringssaker/referatsaker/mottekne e-postar/drøftingssaker 

a) E-post frå SFT: Registrering av informasjon til kontingentberegningsmodellen 2017.  

b) E-post frå DNT: Tildeling av 200.000 kr til Longevasshytta frå Olav Thons stiftelse. 

c) E-post frå SFT: Ønskje om at vi lagar fleire panneband som bl.a. kan seljast på 

turlagskontoret. Vedtak: Kjell Arne bestiller 500 nye panneband for sal og utdeling som 

preimiar. 

d) E-post frå SFT: Kommunikasjonsplan for DNT. 

e) E-post frå SFT: Tilbod om DNTs kleskolleksjon 2017. 

f)  E-post frå Atle Holsen: Avslag på søknad om midlar frå Sparebankstiftinga. 

g) E-post frå SFT: Info frå DNT om fotoweb og sherpa. 

h) E-post frå SFT: Referat frå fellesmøte i SFT i Stordalen. 

i)  E-post frå Førde kommune: Utkast rullering av nye anlegg i handlingsplan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv. 

j)  E-post frå Atle Holsen: DNT ber om fleire opplysningar kring søknad om spelemidlar til 

Longevasshytta. Frist 15. januar. 

k) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå friluftslivavd. I DNT. 

l)  E-post frå SFT: Tilbod frå DNT om kjøp av profilerte telt. 

m) E-post frå SFT: Info og søknadsskjema til KDU 2017. Søknadsfrist 5. desember. 

n) E-post frå SFT: Info om kunnskapsåret 2017. 

o) E-post frå SFT: Huve og jakke for turleiarar med nynorsk tekst. 

p) E-post frå SFT: Påminning om å melde inn turar til sommarkatalogen til DNT. 

 

10. Ymse 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


