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35. Gjennomgang av referat fra styremøte 14.06.18. 
36. Arbeidsfordeling i styret 

· Styret er fleksibel vedr.fordeling av arbeidsoppgaver. Styret ble enig om at Arvid og 
Rønnaug samarbeider om kassererrollen, der Rønnaug har hovedansvar. Kvitteringer 
for utlegg sendes til Rønnaug/Åshild som fremdeles fører regnskapet for laget.  

· Sekretær har som hovedrolle å føre referat fra møtene. Utkast publiseres raskt etter 
møtet, senest dagen etter. 

37. Søknader om midler 
· Gjensidige har en pott som turlaget vil søke midler fra. Dette til bruk til turgruppe for 

«nye landsmenn» 2019. 
· Minner igjen om at turlaget må skrive rapporter til de vi har fått midler fra, for å 

redegjøre for pengebruken. 
· Midler kan søkes gjennom bl.a. Sparebanken Vest, Gjensidige, Turlaget, 

Ekstrastiftelsen og via kommunens database. Det anmodes om å kun søke midler til 
det vi har behov for, for eksempel gapahuk og skilt. Ikke nødvendig å bygge opp 
kapital. 

38. Kurs: nærturleder, ambassadørkurs og kurs i BHT regi 
· Nærturlederkurs vil vi gjerne avholde i oktober 2018, Beate har mottatt 

kursmateriell. Arvid kontakter henne og følger opp. Han kan holde kurset, men 
ønsker en partner til avviklingen. 

39. Medlemsmøte 21.11.18, arbeidsfordeling 
· Mest sannsynlig i Eldresenteret. Arvid kontakter de. 
· Matbestilling fra senteret 
· Merete ordner med annonse i Os&Fusaposten 
· Forslag til agenda ble diskutert ( info fra Os Turlag og Trivselsgruppen, foredrag av 

«eventyrere», fokus på rekruttering til Barnas Turlag). 
· Forslag til nye vedtekter legges frem på medlemsmøte og vedtas på årsmøtet. 

40. Årsmøte 12.02.19, arbeidsfordeling 
· I Eldresenteret? 
· Begynne arbeidet med årsrapporten i god tid, viktig at aktivitetsrapportene fra de 

ulike gruppene sendes til sekretær. Innleveringsfrist er 31.12.18.  
· 29.12.18  Publisere at vi ønsker saker til årsmøtet. 
· 12.01.19  Frist for å melde saker til årsmøtet. 
· 26.01.19  Innkalling til årsmøte, alt av papirer skal være klart ( for eksempel 

årsrapport, regnskap/budsjett og forslag til nye vedtekter). 
· Husk at Bergen og Hordaland Turlag skal godkjenne de nye vedtektene, i tillegg til 

årsmøtet. 
· Husk å ta kontakt med valgkomiteen i god tid. 

41. Turprogram 
· Frist for turprogrammet 2019 ble satt til 01.10.18 og kan sendes til Edmund. 

 



 
42. Personvern 

· Generell bruk av sunn fornuft, varsom med foto/personopplysninger på nett. Spørre 
den som er avbildet/foresatte om tillatelse til å bruke dette til publisering. 

43. Nettsidene 
· Kjetil er på saken og skal oppdatere turlagets nettside. Forslag og innspill mottas med 

takk. 
· Husk å legge ut medlemsmøteinfo. 

44. Barnas Turlag, hjelp til arrangement 
· Kom-deg-ut-dagen. Planlagt til 02.09.18 på Lysøyen. For at dette skal bli av, trengs 

det flere folk og forslag til aktiviter. Pr.dags dato har vi kun ansiktsmaling med to 
malere. Trivselsgruppen er ønsket som frivillige.  

· Generelt til arrangementer i Barnas Turlag regi trengs det absolutt flere folk som vil 
engasjere seg. Stort behov! Meld din interesse til Inger Øydis i styret til Barnas Turlag 
Os snarest. 

45. Status gapahuk ved Langevatnet 
· Arvid har sendt søknad til kommunen og vegvesen, kart uten gangvei ønskes. Før 

godkjenning kan gis. Søke om gangvei/sti etterpå. Kan starte rydding av tomt. Bygges 
på pæler, gapahuken skal kunne flyttes på. Os Yrkesskole prefabrikkerer elementer. 

Anna 
· Beate ønsker å trekke seg fra styret pga. travelhet. Hun har varslet om dette i e-post 

til Arvid og det gjelder fra august av. Styret ønsker at hun holder i Friskusgruppen. 
Andre av hennes oppgaver blir fordelt i styret. 

· Kari og Inger Øydis trekker seg fra styret i Barnas Turlag Os, fra og med jan.2019. Det 
jobbes med å finne etterfølgere og interesserte kan kontakte Inger Øydis.  

· Bergen og Hordaland Turlag arr. samling for lokallag i Myrkdalen 03.-04.11.18. 
· Neste styremøte er satt til 03.10.18, biblioteket kl.19. 
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