
 

  
Styremøte IST 11.09.18 klokka 17.   
  
Stad: NRK  
  
Tilstades: Kjell Arne, Ronny, Jorunn, Lydia, Vigdis og Roy.  
  
Før styremøtet møtest vi klokka 16.30 ved inngangen til Førde postgard, der huseigaren tok oss 
med på synfaring i lokalet vi har fått tilbod om å leige til kontor/lager. Det var sett av 20 minuttar 
til synfaringa.  
  
Saker:   
  
58. Opptur Sunnfjord  
       Torkjell Djupedal frå Selja forlag orienterer om framdrifta i bokprosjektet og planar for   
       lansering  av boka. Her vil han gjerne ha innspel frå IST.   
  
58. Godkjenning av referat frå styremøte 05.06.18   
      Vedtak: Referat godkjent.   
  
59. Økonomirapport   
       Økonomiansvarleg orienterer.  
       Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.        
  
60.  Søknader om å få dekka kursutgifter  
        v/leiar. Per Tore Meier søkjer om å få dekka kursavgifta på 2900 kroner i samband deltaking   
        på vidaregåande brekurs.   
  
        Dag Nestegjerde søkjer om å få dekka kursavgifta på 1700 kroner i samband med deltaking   
        på ambassadør- og grunnleggjande turleiarkurs i Stardalen.         
        Vedtak: Begge søknadene vert innvilga.  
  
61. Evt. kjøp av kanoar til Barnas Turlag og Ung Askvoll.  
       v/leiar. Anne Grete Lien har teke kontakt med spørsmål om fullfinansiering av kanokjøp   
       i Askvoll.         
       Vedtak: Styret avventar søknad med finansieringsplan frå BT og Ung Askvoll.   
  
62. Tilbod om leige av hytte i Askvoll   
      v/leiar. Irene Holmer har kontakta oss med førespurnad om leige av hytte i Askvoll,   
       i fjellet aust for Stongfjorden.  
      Vedtak: Styret takkar høfleg nei, då vi for tida må prioritere vedlikehald og drift av dei tre   
      hyttene vi alt har.  
 

  



63. Utgjeving av jubileumsbok/hefte        
       v/leiar. I 2021 feirar IST 50-årsjubileum. I det høvet må vi alt no ta stilling om vi skal gje ut   
      ei jubileumsbok evt. eit hefte/skrift.  
      Vedtak:  Utsett til neste styremøte.  
  
64. Årsmøte 2018  
      v/leiar. Vi må fastsette dato og møtestad, setje valnemnda i arbeid og i tillegg til å få på   
      plass  program.  
      Vedtak: Årsmøtet vert halde onsdag 21. november klokka 19 på Førde Camping. Kjell Arne   
      fiksar lokale og orienterer valnemnda. Selja Forlag vert tilstades for å presentere den nye   
      Opptur-boka for indre Sunnfjord. I tillegg prøver vi å få tak i lokal føredragshaldar.  
  
65. Turprogram 2019  
       v/leiar. SFT har gitt oss frist til 1. november med å levere inn turprogram for 2019.   
       Korleis   organiserer vi dette arbeidet i haust og skal vi gi ut eit programhefte som vert sendt ut   
       til medlemmane?  
       Vedtak:  Vi inviterer turleiarar  og andre frivillige til turprogramkveld med middag   
      tysdag 25. september kl 19. Vi gir ikkje ut eige programhefte for 2019. I staden presenterer   
      vi turane på nettsida vår og i Sogn og Fjordane Turlag sitt program som kjem ut i januar.  
      Roy tek ansvar for å organisere kvelden og arbeidet med neste års turprogram.  
  
66. Deltakarar på fellesmøtet til SFT i Stryn 19.-21. oktober  
       v/leiar. Vi har fått invitasjon til det årlege fellesmøtet til SFT. I år vert det arrangert på   
       Hjelle hotell i Oppstryn.  
       Vedtak: Jorunn og Roy reiser. Kjell Arne inviterer Ung-gruppa.  
        
67.  Pilot på frivilligregister i Sogn og Fjordane  
        v/nestleiar. Vi har fått førespurnad frå SFT om vi – som første lokallag i SFT – kan tenkje oss å ta   
        i bruk frivilligregisteret til DNT.   
        Vedtak: IST stiller seg postiv til å prøve ut registeret. Roy er kontaktpersonar.  
  
68. Deltaking på hytteseminar  
       v/leiar. Leiar av hyttestyret, Kjell Kleiven, har meldt interesse for å delta på hytteseminar   
       17.-18. november på Gran i Hadeland.  
       Vedtak: Vi betalar reise- og opphaldsutgifter på billegaste måte for deltaking på hytteseminaret.   
  
70. Kjøp av administrative tenester  
       v/nestleiar. Vi har fått førespurnad frå eit medlem som gjerne ønskjer å ta på seg   
       betalte, administrative/organisatoriske oppgåver for styret og IST.  
       Vedtak: Vi går vidare med førespurnaden og Kjell Arne og Roy tek eit møte med vedkomande   
       for å diskutere eventuelle oppgåver og godtgjersle.  
  
71. Avtale om kjøp av bilete frå Liv Janne Bell Jonstad  
       v/nesteleiar. Biletarkivet vårt er avgrensa, og det kunne ved behov vere ønskje å kjøpe bilete   
       frå Janne Bell Jonstad sitt rikhalde arkiv av fjellbilete i Sunnfjord. På førespurnad frå   
       nestleiar stiller ho seg positiv og har bede oss kome med forslag til avtale.  
       Vedtak: Roy får fullmakt til å forhandle fram ein avtale med Bell Jonstad som vert lagt fram   
        for godkjenning på neste styremøte.  
      
 72. Orienteringssaker/referatsaker/mottekne e-postar/drøftingssaker innvilga og utbetalt eit tilskot på kr 69   

 og utbetala) Stiprosjektet i Solheimsdalen. Kjell Arne orienterer.  
           b) Forskingsprosjekt på samspelet med kommunen. Kjell Arne orienterer.  



             c)  Søknad om midlar frå Hjartebank. Roy orienterer.  
             d)  Spørsmål frå Norkring om å flytte boka på Hafstadfjellet. Roy orienterer.  
             e)  E-post frå SFT: Påminning om fellesmøte mellom lokallaga og SFT i Oppstryn.  
             f)  E-post frå SFT: Kampanjestart for «Ja til bevaring av kyst og fjell».  
             g) E-post frå SFT: Turprogram 2019. Maloppsett.  
             h) E-post frå SFT: Førespurnad om å teste ut Frivilligregister.  
              i) E-post frå hyttestyret: Dugnad på Longevasshytta.   
              j) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 36  
              k) E-post frå SFT: Meldemsstatistikk pr. 1. august.  
               l) E-post frå SFT: Referat frå styremøte 27. juni.  
             m) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 35  
              n) E-post frå SFT: Frist for turprogram 2019.  
              o) E-post frå Ivar Eimhjellen: Samspel mellom frivillige og kommunar og organisasjonar.  
              p) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 34  
              q) E-post frå SFT: Invitasjon til grunnleggjande turleiarkurs.  
               r) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk for lokallaga pr 14.08.  
               s) E-post frå SFT: Utlysing av stilling som ungdomsarbeidar.  
               t) E-post frå DNT: Utbetaling av tilskot frå Olav Thon-stiftinga til Longevasshytta.  
              u) E-post frå Kommunaldepartementet: Utbetaling av tippemidlar til Longevasshytta.  
              v) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 32.  
             w) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr 2. juli.  
             x)  E-post frå SFT: Referat frå styremøte 23. mai.  
              y) E-post frå SFT: Tildeling og info om KDU haust.  
              z) E-post frå SFT: Oppmoding om å delta på hyttedriftssemniar.  
             æ) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 25  
             Ø) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 24.  
             Å) E-post frå SFT: Info om prosjektet Sunnfjordstien. Invitasjon til møte.  

  
  
 73. Ymse  
  
  
  

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle  
 


