
 

Styremøte IST 14.11.17 klokka 17.   

Stad: NRK 

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

Saker:  

97.  Godkjenning av referat frå styremøte 24.11.17  

        Vedtak: Referat godkjent.  

98.  Økonomirapport  

        Økonomiansvarleg orienterer.       

 

99.  Kurs i felles hyttebookingsystem   
       v/leiar. Skal vi sende nokon på dette kurset? 
        Stad: Bergen og Hordaland Turlag sine lokale, Tverrgaten 4-6. 
        Tid: torsdag 30.11. kl. 11-16 
        Pris: gratis. Påmelding innan torsdag 23.11. 
        Vedtak : Kjell Arne og ein representant frå hyttestyret deltek. 
 
 

100. Invitasjon til fellessamling i Forum for natur og friluftsliv 

       v/leiar. Knutholmen, Kalvåg, 1.-2. desember kl 18.00. 

       Vedtak:  Ingen frå styret har høve til å reise. 

 

 

101. Avtale om oppretting av ny stilling i IST/SFT 

         v/leiar. Marino Ask, leiar i SFT, var med i møtet under behandlinga av denne saka for  

         å  informere om og diskutere oppretting av ny stilling som org.medarbeidar i IST/SFT. 

         Vedtak: Styret har motteke forslag til frå SFT til samarbeidsavtale. Styret gir tilbakemelding  

        på forslaget innan 1. desember. 

 

 

102. Innkomne saker til årsmøtet 

  v/leiar. Styret har fått eitt forslag til sak på årsmøtet. Leiar i bre- og fjellsport, Per Tore  

  Meier, ønskjer at gruppa får eit fast tilsagn på om å delta med ein, eller helst to personar,  

  på årsmøte i DNT Fjellsport årleg, samt den årlege skredkonferansen. Meier ønskjer eit  

  vedtak som gjer at det ikkje er naudsynt å søke for kvar gong. Då er det lettare å planlegge og  

  få folk til å stille på desse viktige arrangementa. Oppdatering på sikkerheit og idèar til  

  trygg ferdsel i fjellet blir meir og meir viktig. 



         Vedtak: Styret fremjer ikkje sak for årsmøtet, men budsjetterer med at inntil to personar frå  

         bre- og fjellsport kan delta på årsmøte i DNT Fjellsport og skredkonferansen. Det er ein  

         føresetnad at påmelding skjer tidleg for å få reduserte reisekostnader. 

 

103. Årsmøte 

         v/leiar.  

         Godkjenning av forslag til årsmelding. 

         Godkjenning av rekneskap og forslag til budsjett. 

         Godkjenning av forslag handlingsplan. 

         Vedtak: Samtlege punkt samrøystes godkjende, og vert lagt fram for årsmøtet. 

 

         Elles orienterte leiar om detaljar kring avviklinga av årsmøtet. talt eit tilskot på kr 69 000.- til tiltaket 

Motiverande friluftsliv barn. 

 

 

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

a) E-post frå SFT: Informasjon frå DNT sentralt i veke 45. 

b) E-post frå INT: Invitasjon til å delta på årsmøte/jubileumsfest. 

c) E-post frå SFT: Informasjon frå DNT om ny ordning for innkreving av medlemskontingent. 

d) E-post frå SFT: Invitasjon til å delta på sponsorarrangement i regi av Førdefestivalen. 

e) E-post frå SFT: Oversikti over turleiarar. 
g) E-post frå SFT: Endeleg medlemstal for 2017. 
h) E-post frå SFT: Oversikt over frifondtildeling. 
 i)  E-post frå SFT v/Marion Ask: Forslag til utlysingstekst annonse ny stilling. 
 j)  E-post frå SFT: Informasjon frå DNT om at gåver til DNT er skattefrie. 
 jk)  E-post frå SFT: Informasjon frå DNT sentralt i veke 43. 
 
 
 

 
 

 

 

Roy, referent. 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle  

 


