
 

Styremøte IST 03.11.16  klokka: 17.00.  

Stad: NRK. Tilstades: Kjell Arne Hjellbrekke, Lydia Nesje, Jorunn Vågen, Asle Veien, Roy Raasholm 

Fauske og Ronny Iden (under sak 92). 

 

Saker:  

   90. Godkjenning av referat frå styremøte 19.09.16 og 18.10.16  

         Vedtak: Referat godkjent. 

91. Økonomirapport 

   Økonomiansvarleg orienterer. 

 

92. Årsmøte 2016 

Førebuing til årsmøte: Årsmelding, rekneskap, budsjett, handlingsplan og andre praktiske 

oppgåver. 

 

 

    Vedtakssaker: 

 

93. Søknad om støtte til deltaking på tryggleikskonferanse fjellsport 

Asle Veien og Frode Hatten søkjer om å få dekka utgiftene til deltaking tryggleikskonferanse for 

fjellsport i regi av DNT og klatreforbundet i Asker. Begge ønskjer å gjere ein jobb for bre- og 

fjellsportgruppa i IST. Reise- og kursutgifter er kr 9000,- per person. 

 

Vedtak: Asle Veien og Frode Hatten får dekka utgiftene med å delta på tryggleikskonferansen. 

 

94. Innkomne saker til årsmøtet 

Sak frå Håvard Sandal Høyvik, leiar i Ung-gruppa: IST Ung ønskjer å endre namn frå "IST Ung" til 
"DNT Ung Indre Sunnfjord". Bakgrunnen er at dei ønskjer å identifisere seg med DNT Ung. I dag 
er dette vanskeleg, og det er fleire som ikkje forstår kva "IST" står for.  

Vedtak: Ønskjet vert imøtekome og gruppa blir heretter kalla DNT Ung Indre Sunnfjord. 

Saka vert ikkje fremja for årsmøtet, då dette er ei sak styret kan ta avgjerd i. 

Sak frå styret: Endring av vedtekter §9 Fullmakter. Styret ønskjer å få fullmakt til å disponere 
inntil 100.000 kroner til ikkje-budsjetterte utgifter. 



Forslag vedtak på årsmøtet: Styret har fullmakt til å disponere inntil kr 100.000,- i ikkje-
budsjetterte utgifter. 

Denne setningen kjem som tillegg i §9 i vedtektene. 

 

 

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

a) E-post frå SFT – Medlemsstatistikk. Pr. 25.10.16 har IST 1748 medlemmer. 

b) E-post frå Atle Holsen 27.10.16  – innlevert søknad om spelemidlar frå DNT. 

c) E-post frå Per Tore Meier 31.10.16 - ønskje om at vi set av tid til turplanlegging på 

årsmøtet, etter at den formelle delen av møtet er slutt. 

d) E-post frå Jens Petter Bøe 01.1116 - synspunkt på innføring av Vipps. 

e) E-post frå SFT 01.11.16 – synspunkt på drift av ut.no. 

f) E-post frå SFT 01.11.16 – tilbod om å ta i bruk Office365.  

g) E-post frå SFT 02.11.16 – Forslag til handlingsplan for SFT. 

 

 

96.       Ymse 

 

Avtakking 

Asle Veien har sagt nei til attval etter 12 år i styret i IST. For sin store innsats for IST fekk han 

av leiaren overrekt eit gåvekort som takk for innsatsen. Asle har ikkje høve til å delta på 

årsmøtet, difor fekk han påskjønninga på sitt siste styremøte – i alle fall i denne omgang.  

 

 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


