
 

Styremøte IST 24.10.17 klokka 17.   

Stad: NRK 

Tilstades: Kjell Arne Hjellbrekke, Jorunn Vågen, Lydia Nesje, Ronny Iden og Roy Raasholm Fauske. 

Saker:  

86. Godkjenning av referat frå styremøte 03.10.17  

       Vedtak: Referat godkjent.  

87. Økonomirapport  

       Økonomiansvarleg orienterer.       

 

88. Fastsetting av ny verdi på Longevasshytta? 

       v/leiar.  

       Vedtak:  Ronny undersøker praksis i andre turlag. 

 

89. Kjøp av tomta til Longevasshytta 

       v/leiar. Grunneigarane tilbyr oss å kjøpe tomta. 

       Vedtak: Leiar sjekkar dagens avtale. Styret kan vere interesserte i kjøp om prisen er rett. Leiar  

       tek kontakt med representant for grunneigarane. 

 

90. Forslag til budsjett for 2018 

       v/økonomiansvarleg 

       Vedtak: Økonomiansvarleg set opp forslag til budsjett til neste styremøte. 

 

91. Vedtektesendring 

       v/leiar. Styret ønskjer å opprette eit sti- og merkeutval som skal veljast av årsmøtet. Det  

       krev endringar i vedtektene, som må fremjast som eiga sak på årsmøtet. Det betyr at  

       paragraf 4,  underpunkt H får eit nytt bokstavpunkt g) med følgjande ordlyd: Velje sti-  

      og merkeutval med tre medlemmer som vert valde for to år, der årsmøte vel ein av desse  

      som leiar for to år. Eitt varamedlem vert vald for eitt år.  

      Vedtak: Vedtak som forslag frå leiar. Saka vert fremja for årsmøtet.  

  

92. Førebuing årsmøte 

       v/leiar.  

       Status: Styret møter kl 17.  

      Kjell Arne har kontroll på lokale (inkl teknisk utstyr), mat og gåve til medlemmene. 

      Kjell Arne fiksar avisannonsering. 



      Roy ordnar annonsering på Facebook og nettside. Han fiksar og gåvekort til TiTur. 

     Siste styremøte før årsmøtet vert tysdag 14. november kl 17 på NRK. 

     Kjell Arne ber gruppene sende inn kortfatta årsmelding innan 6. november. 

    Styret ber Geir vere møteleiar. 

    Roy utarbeidar forslag til handlingsplan. 

    

 

 93. Turprogram 2018 

        v/nestleiar. Orientering. Planlegginga er i rute. 

         

 

 94. Innkjøp av klede/utstyr via DNT 

        v/leiar.               

        Vedtak: Lydia tek ansvar for medlemskjøp av klede og utstyr. 

innvilga og utbetalt eit tilskot på kr 69 000.- til tiltaket Motiverande friluftsliv barn. 

I 2015 fekk Indre Sunnfjord turlag innvilga og utbetalt eit tilskot på kr 69 000.- til tiltaket Motiverande friluftsliv barn. 

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

a) E-post frå SFT: Referat frå hyttedriftsseminar i DNT. 

b) E-post frå SFT: Informasjon frå DNT sentral veke 42 

c) E-post frå SFT: Spørsmål frå DNT om vi har jubileumsturar vi ønskjer å profilere. 

d) E-post frå FNF SF: Ekstraløyving på 2000 kroner til «Friluftsmoro 2017». 

e) E-post frå SFT: Nyheitsbrev for oktober frå friluftslivavdelinga i DNT. 
g) E-post frå SFT/Kjell Arne: Referat frå møte 3. oktober med styreleiar i SFT om ny stilling. 
h) E-post frå SFT: Tilbod om kjøp frå DNTs kleskolleksjon 2018. 
 i)  Kriminalomsorga i friheit har ein person som ønskjer å jobbe dugnad for oss.  

     Vedtak: IST har ikkje eigna type arbeid/aktivitet til denne typen oppdrag.urlag 

 
 

 

96. Ymse 

 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


