
 

Styremøte IST 07.11.2018 kl 17 på NRK 

 

Tilstades: Vigdis, Kjell Arne, Lydia, Anita, Ronny, Jorunn og Roy. 

 

Saker:  

85. Godkjenning av referat frå styremøte 22.10.18  

      Vedtak: Referat godkjent.  

 

86. Økonomirapport  

       Økonomiansvarleg orienterer. 

 

87. Godkjenning av rekneskap for 2018 

       v/leiar og økonomiansvarleg. 

       Vedtak: Styret godkjenner rekneskapen for 2018, slik det ligg føre frå rekneskapsførar. 

 

88. Budsjett for 2019  

       v/leiar og økonomiansvarleg. Ronny presenterte budsjettforslag for 2019. Han tek med  

       seg innspela frå styret og presenterer budsjett i balanse på årsmøtet. 

      Vedtak: Økonomiansvarleg presenterer budsjett for 2019 i balanse basert på innspela frå styret. 

 

89. Årsmelding 2018  

       v/leiar. Kjell Arne jobbar med årsmeldinga. Manglar framleis nokre meldingar og statistikken. 

      Vedtak: Leiar presenterer årsmelding på årsmøtet. 

 

90. Handlingsplan for 2019 

       v/nestleiar. Roy orienterer om forslag til revidert handlingsplan for neste år. Sjå e-post. 

       Vedtak: Forslag til handlingsplan er godkjent og vert presentert på årsmøtet. 

 

91. DNT i nye Vestland fylke 

       v/leiar. Styret meiner det er viktig at DNT i Hordaland og Sogn og Fjordane  

       avklarar korleis ein organisere arbeidet sitt på fylkesplan etter samanslåinga til Vestland fylke  

januar 2020. Styret i IST har ikkje diskutert eller teke stilling til korleis framtidig organisering bør 

vere. Men styret ønskjer meir informasjon og at lokallaga vert meir involverte, og vil  

sende ein e-post om dette til styreleiar i Sogn og Fjordane Turlag.  

      Vedtak: Indre Sunnfjord Turlag ber styret i Sogn og Fjordane Turlag førebu ei sak  
       til fylkesårsmøtet i januar 2019 der det vert vedteken ein konkret plan for  
       korleis fylkeslaget, i lag med lokallaga, skal jobbe vidare med spørsmålet om  
       korleis DNT skal organisere arbeidet sitt i nye Vestland fylke frå 1. januar 2020. Det  
       må og setjast av god tid på fylkesårsmøtet til informasjon og diskusjon om  



       denne saka. I arbeidet med å førebu ein slik plan ber vi også om at lokallaga  
       vert involverte. Konklusjonen i dette arbeidet må vere klar i løpet av 2019. 
 

92. Kjøp av administrative tenester 

       v/leiar. Vi har fått førespurnad frå eit medlem som gjerne ønskjer å ta på seg  

       betalte, administrative/organisatoriske oppgåver for styret og IST. Kjell Arne og Roy har  

       hatt møte vedkomande som er positiv til å ta på seg oppgåver IST. I tråd med vedtak på  

       førre styremøte 22.10.18 har Roy laga eit forslag til konttrakt, som er sendt ut på e-post. 

       Vedtak:  Leiar får fullmakt til å forhandle fram ein avtale med den aktuelle kandidaten.  

       Avtalen skal godkjennast av styret. 

 

93. 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: Styret ber årsmøtet om løyve til å bruke av eigenkapitalen til å gi ut  

       eit jubileumshefte/bok i samband med jubileumet vårt i 2021. 

 

94. Orienteringssaker/referatsaker/mottekne e-postar/drøftingssaker innvilga og utbetalt eit tilskot på kr 69  

 og utbetala) Leige av lokale i Førde postgard: Kjell Arne orienterer. Vedtak: Styret ventar på  

                 avklaring frå Førde postgard med tilbod om nye lokale. Kjell Arne avklarar og med SFT  

                 kva dei kan vere med på. I mellomtida ryddar vi dagens lager for å finne ut av  

                 eigentleg plassbehov for nytt lager. 

             b) Mannskapsskifte i BT Jølster. Behov for møte. Roy orienterer. Vedtak: Kjell Arne kallar  

                  inn alle undergrupper og BT-laga til fellesmøte tidleg på nyåret 2019. 

             c) Info frå DNT Ung Sogn og Fjordane. Roy orienterer om tilbod om kurs.  

                 Vedtak: Styret sponsar randoneèkurs og Brattkort-kurs for BT- og  

                 Ung-gruppene. Medlemmer betalar eigendel på 200 kr, medan ikkje-medlemmer  

                  betalar full avgift. SFT organiserer og marknadsførar kursa. 

             d) Spørsmål frå SFT om profilering av utvalde turar. Roy orienterer.                    

             e) Turprogram 2019. Kort orientering frå Roy. 

             f)  Trekking av TiTur-premiar 2018.  Vert utdelte på årsmøtet. 

              g) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 43. 

              h) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 44. 

 
95. Ymse 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


