
 

Referat frå styremøte IST 06.02.18 klokka 17.  

Stad: NRK 

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

Saker:  

24. Godkjenning av referat frå styremøte 06.02.18 

      Vedtak: Referat godkjent.  

25. Økonomirapport  

       Økonomiansvarleg orienterer.  

       Vedtak: Styret ynskjer at alle søknader om Frifond-midlar skal informerast om direkte til styret  

        i IST. Dagleg leiar i SFT bør vidaresende kopi av søknad om Frifond-midlar direkte til  

        styret. Styreleiar snakkar med dagleg leiar i SFT om dette. 

 

26. Godkjenning av forslag til samarbeidsavtale med Selje forlag om Opptur Indre Sunnfjord. 

       v/leiar.  

      Vedtak: Samarbeidsavtalen vert godkjent slik den ligg føre til styremøtet. 

      Forslag om maksimalt tal bøker som IST forpliktar seg til å kjøpe vert sett til 100-150 stk. 

 

27. Søknad om midlar til friluftsskule i Askvoll 

       v/leiar. Barnas Turlag og Ung Askvoll skal arrangere friluftsskule med overnattingstur til NIpebu 

       i år. Dei søkjer difor om ekstra støtte til overnatting  på Nipebu. Proviant må dekkast sjølv.      

      Vedtak:  BT Askvoll sender inn søknad med budsjett til styret i Barnas Turlag i IST som fordelar  

      ut midlar til dei ulike laga. Styret i BT i IST skal kunne fordele midlane som er budsjettert  

     frå hovudstyret.  (sjå tidlegare referat)  

 

28. Samling for tillitsvalde i IST  

       v/leiar. Dato og oppgåvefordeling må bestemmast. 

       Vedtak: Styret ynskjer at det vert ei samling med alle tillitsvalde med informasjon om  

      turleiarrolla,  og kva forventningar og krav IST har til dei tillitsvalde. Vi avventar til Vigdis  

      har vore på samling med Flora Turlag. Styreleiar ser behov for å informere dei tillitsvalde om  

     korleis organisasjonen er organisert og kva styret forventar av dei ulike undergruppene.  

 

29. Søknad om støtte til annonse i årsmeldinga til bonde- og småbrukarlaget 

      v/leiar.  Vedtak:  Styret kjøper annonse  i årsmeldinga til Sogn og Fjordane bonde-  

     og småbrukarlag  for kr 1000,-. ( tilsvarande sum som i 2017) 

 



30. Kurs i sosiale medium for tillitsvalde i IST 

      v/nestleiar. Roy har innhenta tilbod frå Findriv på eit to timars kurs i bruk av sosiale  

      medium (Facebook for vår del). Kurset kostar 5.000 kroner, inkl førebuing. 

      Vedtak: Det vert kurs 6. mars på Firda, alle tillitsvalde vert inviterte. 

 

 31. Opptrykk av turprogrammet til IST 2018 

        v/nestleiar. Roy har innhenta tilbod frå Findriv på trykking av 300 eksemplar av 

         turprogrammet  som vi kan ha til utdeling på stand, på hyttene, turlagskontoret osv. Det  

         kostar 3984 + mva. Sluttsummen for den digitale versjonen på kom på 11.760 kroner + mva.  

         Det vil seie at vi klarer å trykke opp 300 eksemplar til ein pris av 3984 + mva innafor  

         budsjettet på 15.000 kroner. 

         Vedtak: Det vert trykt opp 300 eksemplar av turprogrammet.  

 

31.  Samarbeid med kommersielle aktørar 

        v/nestleiar. Fleire kommersielle aktørar tilbyr kurs og turar i naturen i Sunnfjord både vinter  

        og sommar. Fleire av desse arrangementa har og interesse for medlemmane våre. Kan det  

        vere aktuelt for IST å inngå samarbeid med desse aktørane om kurs og turar der vi sjølve  

        ikkje har ressursar å tilby slikt? 

        Vedtak: Tek Ikkje stilling til saka på noverande tidspunkt. 

 

32.  Kurs 2018 

        v/nestleiar. Kva kurs skal vi arrangere i 2018? Det er kome ønskje om blant anna skredkurs, kurs  

        i gps/orientering og førstehjelp. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. 

 

33. Turavgift på turane IST som arrangerar  

        Når ein brukar godkjende instruktørar på turane bør ein krevje inn turavgift, og elles på  

        turar der det er transportkostnader og der deltakarane brukar utstyr som turlaget har. 

       Vedtak: Forslag på kva turar det skal takast turavgift på vert lagt fram til neste møte.  

       Turavgift 100,- for  medlemar og 200,- for ikkje-medlemar. 

 

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

 og utbetala) Innføring av Office365 v/leiar. 

             b) Status Opptur 2018 v/leiar. 

             c)  Status organisasjonsmedarbeidar-stillinga v/leiar. 

             d) Saker til Turmagasinet til SFT 2018. Magasinet kjem ut i mai v/leiar. 

             e) E-post frå SFT. Bladbar versjon av turprogrammet til SFT for 2018. 

              f) E-post frå SFT. Informasjon frå DNT veke 2. 

              g) E-post frå SFT. Innkalling og sakspapir til årsmøte i SFT. 

              h) E-post frå SFT. Informasjon frå DNT veke 3. 

               i) E-post frå SFT. Invitasjon til venskapstur til Island. 

               j) E-post frå SFT: Informasjon frå DNT veke 4. 

               k) E-post frå SFT: Informasjon frå DNT veke 5. 

                l) E-post frå SFT/DNT: Ønskjer høyringssinnspel til veival-dokument 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


