
 

Styremøte IST 18.10.16  klokka: 17.00.  

Stad: NRK 

Tilstades: Kjell Arne Hjellbrekke, Lydia Nesje, Vigdis Flaten Kvamme, Jorunn Vågen, Asle Veien og 

Roy Raasholm Fauske. Ronny Iden var med på telefon i samband med økonomisakene (budsjett for 

2017). 

 

Saker:  

80. Godkjenning av referat frå styremøte 19.09.16   

     Vedtak: Styret har ikkje motteke referat frå førre styremøte. Referatet vert lagt fram på neste   

styremøte. 

81. Økonomirapport 

   Økonomiansvarleg var ikkje tilstades. 

 

Vedtakssaker: 

 

82. Søknad om støtte til breførarutdanning 

Søknad frå Sindre Hoff om å få dekka heile eller deler av breførarutdanning. Sogn og Fjordane 

Turlag tilbyr å dekke halvparten av søknadssummen mot at IST betalar den andre halvparten. 

  Vedtak: Sindre Hoff får dekka halvparten av utgiftene til breførarutdanning. SFT dekkar den   

andre halvparten. Vilkåra for støtta vert fastsette i samråd med SFT. 

 

83. Søknad om støtte til deltaking på UT-danningskonferansen 

Roy Raasholm Fauske søkjer om å få dekka kursavgifta på 1500 kr i samband med deltaking på 

UT-danningskonferansen på Gjendesheim. 

   Vedtak: Roy Raasholm Fauske får dekka kursavgifta. IST betalar halvparten av reiseutgiftene 

etter faktura frå SFT. 

  

84. Tilbod om bedriftsavtale med Puls 

Treningssenteret Puls i Førde tilbyr oss ein avtale med rabattar for medlemmer i IST. Tilbodet er 

ein rabattert pris på 399 kroner i månaden. Ordinær månadspris er 449 kroner. Elles vanlege 

medlemsvilkår på treningssenteret. 

   Vedtak: IST inngår avtale med Puls i tråd med forslaget frå treningssenteret.  

 

85.   Tilbod om matkurs med Sigrid Henjum 

   Roy Raasholm Fauske har spurt Sigrid Henjum om ho kan vere interessert i å halde kurs i "mat 



på tur" i IST-regi.  Det kan ho om vi ønskjer. Henjum tek 15000 kroner for eit kurs på fire timar. 

Det inkluderer mat og anna førebuing.  Maks 20 deltakarar.  

Vedtak: Styret er positiv til forslaget. Roy Raasholm Fauske tek kontakt med Henjum for å hente 

inn meir fakta med tanke på dato og påmeldingsfristar. 

 

86. Årsmøte 2016 

  Førebuing til årsmøte: Årsmelding, rekneskap, budsjett, handlingsplan, annonsering,         

matservering, møtelokale, gåve til medlemmane og føredrag med Sandra Hove etter møtet. 

 

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

a) E-post frå friluftslivsavd. i DNT med nyheitsbrev. 

b) E-post frå SFT med invitasjon og program for fellessamling i Stordalen 29.-30. oktober. 

Kjell Arne Hjellbrekke og Roy Raasholm Fauske reiser. 

c) E-post frå SFT med info om dagsturhytte-prosjekt i regi av sparebankstiftinga og 

fylkeskommunen. 

d) Invitasjon til fleirkulturell konferanse om med friluftsliv og fysisk aktivitet 24. november 

på Biri i Oppland. 

e) Invitasjon til seminar om det grøne skiftet i Bergen 19. november. 

f) Invitasjon til møte/seminar om stiens rettsvern i Sandefjord 11.-12. november. 

g) E-post frå SFT med info om og søknadsfrist til spelemidlar frå DNT. Atle søkjer om pengar 

til utbygginga av Longevasshytta. 

h) E-post frå SFT med info om DNT-medlemskjøp av klede. 

i) E-post frå SFT med innspel om turkalender for IST. 

j) E-post frå SFT med tilbakemelding på merking av stien mellom Rivedal og Nipebu. 

k) E-post frå Skrivargarden med tilbod om turkalender. 

l) E-post frå Jan Roar Sekkelsten med forslag til tilbod om ferskingturar i IST-regi. 

Vedtak: Styret er positive og takkar for innspelet, og tek kontakt når turprogrammet 

skal settast opp. 

m) E-post frå SFT med div. spørsmål om TiturFørde.   

Vedtak: IST dekkar SFT sine utgifter til panneband på 5000 kroner i samband med 

TiturFørde. 

 

88.      Etablering av Vipps-konto 

Vedtak: Asle Veien får fullmakt til å kjøpe SIM-kort og etablere Vipps-konto slik at vi kan 

krevje inn tur- og kursavgifter på enklast mogeleg måte. 

 

89.      Neste styremøte 

 Vedtak: Neste styremøte vert flytta til torsdag 3. november kl 17.00. 

 

 

 

Bli med oss ut 

- aktiv naturglede for alle 


