
 

Styremøte IST 02.05.17  klokka: 17.00.   

Stad: NRK 

Tilstades: Kjell Arne, Jorunn, Geir, Ronny og Roy. 

 

Saker:  

36. Godkjenning av referat frå styremøte 07.03.17  

       Vedtak: Referat godkjent.  

 

 37.  Økonomirapport 

 Økonomiansvarleg orienterer.  

 

 

 38.  Status Opptur 2017 

         Oppsummering av status så langt i arbeidet med årets Opptur.  

         Førde ungdomsskule: 31. mai. Langelandshøgda-Hunsrasta-Hafstadfjellet-Bruland.  

         Turleiarar Kjell Arne og Jorunn. 

         Halbrend skule: 23. mai. Hornnesstølen. Turleiarar:  Håvard (?), Asle (?) 

         Askvoll skule: 1. juni. Turleiar: Vigdis. 

         Fjaler: Kjell Arne med Anita. 

         Skei og Vassenden: Kjell Arne har kontakt med Lydia, som har kontroll på arrangementa. 

         Viksdalen og Sande: Jorunn har kontakt med Heidi.  Datoar er fastsett. 

         Naustdal: Vart gjennomført tysdag 2. mai. Turleiar: Sigrid.  

        

          

39.  Status konsertturar til Hafstadfjellet og Halbrendsstølen under Førdefestivalen 

Onsdag 5. juli tur til Halbrendsstølen med Barnas Turlag frå kl 16-19. Turleiarar: Kjell Arne og 

Roy. Kjell Arne tek kontakt med BT Førde med tanke på å skaffe fleire turleiarar/medhjelparar. 

 

Laurdag 8. juli tur til Hafstadfjellet: Turleiarar: Ronny, Jorunn. Kjell Arne spør fleire for å få 

fulltallig korps med turleiarar. 

 

 

 

 

         



40.  Søknad frå Åsmund Berthelsen om økonomisk støtte til Vinterveka 2017 i Instedalen 

v/leiar. Berthelsen søkjer om støtte til kjøp av mat, preparering av løyper, brøyting og 

honorering av medhjelparar. I år deltok 40 born. Arrangementet er eit samarbeid mellom fleire 

lag og organisasjonar. Det er ikkje søkt om eit spesifikt beløp. 

         Vedtak: IST støttar arrangementet med ei løyving på 2000 kroner. 

 

 

 41.  Ønskje om at IST arrangerer kombinert topptur- og skredkurs for ungdom 

         v/leiar. Bre- og fjellsportgruppa har fått inn ønskje frå eit medlem som gjerne vil at vi  

         arrangerer lokalt kurs (utan overnatting) som ikkje vert for dyre for ungdommen.          

         Vedtak: Styret er positive til forslaget. Vi gir bre- og fjellsportgruppa fullmakt til å presentere  

         eit forslag til kurs, inkl budsjett, som vert lagt fram for styret. 

 

 

   42.  Re-godkjenning av turleiarar 

           v/leiar. E-post frå SFT med liste over turleiarar med oppmoding om å gå gjennom  

            lista og re-godkjenne dei som er kvalifiserte. 

            Vedtak: Jorunn og Vigdis går gjennom lista og reviderer den. 

 

 

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

a) E-post frå SFT/fylkeskommunen: invitasjon til deltaking på tilskotsseminar. 

b) E-post frå DNT/SFT: Tildelding av Frifond-midlar + påminning om søknadsfrist. 

c) E-post frå SFT: Spørsmål frå styret i SFT om lokallaga er villige til å vere med på spleiselag 

for tilsetting av organisasjonsutviklar i fylkeslaget. 

d) E-post frå SFT: Invitasjon til naturfagleg samling på Jølster 24. april. 

e) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr. 1. april 2017. 
g) E-post frå SFT: Nyheitsbrev for mars frå DNTs friluftslivsavdeling. 
h) E-post frå SFT/FNF: Invitasjon til å søkje om midlar til arrangering av friluftslivets veke 
2017. 
h) E-post frå SFT: DNB ønskjer å støtte arbeidet for born og unge i IST. 
i)  E-post frå DNT/SFT: Informasjon om lansering av appen SjekkUT. 
j)  E-post frå SFT: Informasjon om re-godkjenning av turleiarar og oppmoding om å gå 

gjennom lokalt turleiarregister. 

k) E-post frå BHT: Informasjon om tavle på Skålabu der alle som har gjeve pengar står 

oppført, inkl IST.   

l)  E-post frå BFT: Invitasjon til deltaking på skype-kurs i medietrening.  

m) E-post frå SFT/DNT: Nyheitsbrev for april frå DNTs friluftslivsavdeling. 

n) E-post frå SFT: Søknad om midlar til ferskingkurs. Info om søknadsfrist. Vedtak: Styret 

søkjer om midlar til eitt kurs til hausten. Ronny og Roy tek ansvaret for kurset. 

o) E-post frå SFT: Info om førstehjelpskurs og krav til denne typen kurs for turleiarar. 

p) E-post frå DNT/SFT: Tilbod om vegvisar-materiell på nynorsk.  

 

 

 



44.  Betaling med Vipps på hyttene 

           v/leiar. Hyttestyret ønskjer å innføre betaling med Vipps på hyttene. 

           Vedtak: Styret er positive til innspelet, og det vert innført betaling med Vipps på alle  

           tre hyttene. 

 

45.  Dekking av kursutgifter turleiarkurs 

        Vedtak: Vi betalar kursutgiftene for Anders Nesse, Bendik Schei Haaland og Mads Aasen  

        i samband med ambassadør og grunnleggjande turleiarkurs på Mjømna 28.-30. april. Alle tre  

       er medlemmer og aktive i UNG-gruppa i IST. 

 

 

Etter sak 37 orienterte Jan Roar Sekkelsten om den nye tur-appen til DNT. Sekkelsten tok på seg å 

registrere fleire turmål og ta kontakt med aktuelle lag som har turpostar kringom i fjella i IST sine 

kommunar. 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


