
Styremøte Os Turlag 5/3-19
Sted: Os frivilligsentral (gamle kommunehuset)

Tilstede: 

Arvid Øvreeide, Edmund Larsen, Merete Knag, Steinar Bøe - gammelt styre

Jorunn Nytræ, Helge Berge, Siv Øvrebotten Lie, Alf Helge Helland, Kjetil Nygård, Rønnaug 

Askeland og Anny Kirsti Kolbeinsen Briggs - nytt styre

I tillegg Trude Iversen, organisasjonsleder i Bergen og Hordaland Turlag

Første del av møtet, kl 18-19

Gammelt og nytt styre møttes for presentasjon og utveksling av info og materiell. 

Andre del av møtet, kl 19-21 - Ordinært styremøte

Sak 1: Arbeidsfordeling

Kontaktinformasjon for medlemmer av styret og ledere av de ulike gruppene i Os Turlag ble 

delt ut. Det ble også delt ut detaljert oversikt over arbeidsfordeling for medlemmene i 

styret.

Sak 2:  Samarbeidsavtale Os Turlag og BHT + mal vedtekter, Trude Iversen

Trude gjennomgikk samarbeidsavtalen mellom BHT og Os Turlag. Det vil snart komme en ny 

samarbeidsavtale, men det vil ikke være endringer i forhold til gjeldende avtale. 

Samarbeidsavtalen gjelder for fem år om gangen.

Vedtekter - Os Turlag sitt utkast til nye vedtekter ble ikke godkjent. Iflg Trude skal det være 

OK dersom det blir rettet opp i det som er lagt inn av kommentarer. Helge får tilsendt Os 

Turlag sitt forslag med kommentarer og ser på dette.

Sak 3: Fastsettelse av datoer

⦁ Neste styremøte (inkludert nettmøte): 13/5 kl 18, Os frivillligsentral eller biblioteket

⦁ 27/4 - Vårsleppet, Os Turlag med stand, 2-timersvakter

⦁ Medlemsmøte vår, Rønnaug undersøker mulige datoer for leie av Røde kors-huset, 

tema førstehjelp

⦁ Pinsen - Landsmøte i Lofoten - Helge delta

⦁ 1/9 - Kom deg ut-dagen, Lysøen

⦁ 6/10 - Markering av 75 år siden"Little Canada", turer fra Rolvsvåg og Øvredal

⦁ 14/11 - Medlemsmøte

⦁ Turprogram for 2020 skal være klart i oktober. Må legges inn i Sherpa innen oktober 

eller sendes BHT for at turer skal komme med i Sti og Varde. Gjelder større turer.

⦁ Søke midler/frister: Søkt om midler til Aktiv til hundre (frist januar) og søkt om 

kommunale midler (frist 1.mars). Frifondsmidler, rapporteringsfrist 1.april og 

søknadsfrist 15.april

Sak 4: Eventuelt

Forslag om innkjøp arbeidstøy (med logo) til ca. 15 personer i Trivselsgruppen. Estimert 

kostnad ca. 30 000 kr. Styret ingen innvendinger. 

Det er bestilt standtelt med DNT-farger/logo. Kommer månedsskiftet april/mai. Kanskje til 

vårsleppet. Kostnad ca. 10 000 kr.

Referent: Siv Øvrebotten Lie
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