
 

Styremøte IST 03.01.17  klokka: 17.00.  

Stad: NRK 

Til stades:  

Roy R. Fauske, Vigdis F. Kvamme, Lydia Nesje, Kjell Arne Hjellbrekke, Ronny Iden, Jorunn  Vågen, 

Geir Andvik 

Fråvær: Anita Rennestraum,  

 

Saker:  

 11. Godkjenning av referat frå styremøte 01.12.16  

       Vedtak: Referat godkjent.  

 12.  Økonomirapport 

 Økonomiansvarleg orienterer.  

 Ny avtale med forretningsførar eg ikkje signert, økonomirapport føreligg ikkje. 

 Saka utsett til neste møte. 

 

 13.  Økonomistyring 

         Leiar føreslår at styret fastset ei grense for kor mykje pengar undergruppene kan disponere utan    

         styret si godkjenning.  

        Vedtak: Kvar av undergruppene i IST må koordinere bruken av sine budsjetterte midlar frå IST.           

        Dette er særleg viktig for styret i Barnas Turlag sidan det her er fleire lag. 

 14. Skilting av turstiane våre langs ny E39 i Jølster 

        Statens vegvesen/Jølster kommune ønskjer innspel på merking av turstiar langs ny E39 i Jølster. 

        Vedtak: Styret er positiv til at IST kjem med innspel i saka. 

 

 15.  Val av utsendingar til årsmøte i SFT 

         Vedtak: IST stiller med to delegater: Kjell Arne Hjellbrekke og Roy R. Fauske. 

 

 16.  Sponsoravtale med Din sport  

         v/leiar. 

        Vedtak: IST inngår forlenging av noverande treårig samarbeidsavtale med Din Sport, dvs ny  

        avtale vil gjelde for perioden 1. september 2017 – 31. august 2020. Leiar IST orienterer Din Sport  

        om vedtaket. 

 



1 7.  Infosak – løyving frå Gjensidigestiftelsen 

Frå Gjensidigestiftelsen har vi fått 50.000 kroner til utbygginga av Longevasshytta og 26.000 

kroner til UNG-gruppa. Leiar orienterer om kva pengane skal gå til og kva vi må gjere for å få dei 

utbetalt. 

 

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

a) E-post frå SFT: Søk om tilrettleggingstilskot frå Studieforbundet natur og miljø. Info. 

b) E-post frå SFT: Momskompensasjon 2016. IST er tildelt 36.449 kroner i 

momskompensasjon i 2016. 

c) E-post frå SFT: Info om frådragsrett for gåver til DNT. 

d) E-post frå SFT: Kontingentavrekning 2016.  

e) E-post frå SFT: Info frå DNT om diverse søknadsfrister 

f)  E-post SFT: Tilbod om å arrangere ferskingkurs. 

g) E-post frå 4H i Førde: Spørsmål om å arrangere fjelltur i samband med fylkesleir på Mo 

fredag 23. juni. 

h) E-post frå SFT: Info frå DNT om kven som gjer kva hos DNT sentralt og DNT ung. 

i)  E-post frå SFT: Info om dagsturprosjektet til fylkeskommunen og Sparebankstiftinga. 

j)  E-post frå SFT: Info om DNT-vegvisarane, satsingsområde i 2017. 

k) E-post frå Førde sokneråd: Spørsmål om samarbeid turar til utegudstenester i 2017. 

l)  E-post frå SFT: Info om innkjøp av randoneeutstyr for utlån i SFT. 

m) E-post frå Gjensidigestiftinga: Info om løyving til Longevasshytta (50.000) og UNG-gruppa 

(26.000). Avslag til jubileumstur for BT og UNG-gruppa i Askvoll. 

n) E-post frå SFT: Statistikk for 2016 til DNT sentralt, aktivitetar og hytter. Frist 10. februar. 

o) E-post frå SFT: Vinterforum ønskjer fem forslag på turar i Sogn og Fjordane som skal 

presenterast i samband med DNT sitt 150-årsjubileum i 2018. 

p) Brev frå Naustdal kommune: Vedtak datert 21. desember 2016: IST har fått fritak frå 

Eigedomsskatt for Longevasshytta for skatteåret 2017. 

18. Turprogram 2017 
       Styret brukte mestedelen av møtet til førebuing av turprogram for 2017. 

 

19.  Ymse 

        Neste styremøte er tysdag 7. februar kl 1700 hjå NRK. 

 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


