
 

Styremøte IST 22.10.18 klokka 1700 – 2030. 

 

Til stades: Kjell Arne, Anita, Jorunn, Lydia, Ronny, Roy og Geir. 

Meldt fråvære: Vigdis 

 

Stad: NRK 

 

Saker:  

 

74. Godkjenning av referat frå styremøte 11.09.18  

      Vedtak: Referat godkjent.  

 

75. Økonomirapport  

       Økonomiansvarleg orienterer om rekneskap og årsresultat for 2018.  Sjå e-postar frå Jens Petter. 

      Vedtak: Styret godkjenner rekneskapen for 2018. 

 

76.  Busjett for 2019 

        v/leiar og økonomiansvarleg. Sjå og e-postar frå Jens Petter.  

        Styret gjekk gjennom framlegg til budsjett, økonomiansvarleg kjem med revidert budsjett 

        til neste styremøte 

 

77. Førebuing til årsmøtet 21. november 

       v/leiar. Oppdatering på status i arbeidet med å førebu årsmøtet: lokale, årsmelding,  

       valnemnda, underhaldning, mat, presentasjon av Oppturboka og utdeling av TiTur-premiar  

       og avtakkingar. Same gjennomføring som i fjor, ved Førde Camping. Kjell Arne følgjer opp og 

       har kontakt med valnemda, avtaler med referent mm. Geir Andvik vert ordstyrar på årsmøtet. 

      Arve Sandal fortel om «ekspedisjonen» på Ålforbreen. 

 

78. Turprogram for 2019  

       v/nestleiar. Roy orienterer om status i arbeidet. Tilbakemeldingar på turane som styret  

       har ansvaret for. Førebels turprogram er sendt ut til styremedlemmene.  

      Gjennomgang av forslag til program, oppgåver fordelt. 

 

79. 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. 

       Vedtak: Leiar/nestleiar går vidare med arbeidet og lagar forslag til kontrakt med  



       konkrete arbeidsoppgåver, omfang på oppdraget og storleik på godtgjersla. Målet er å få  

       ein underskriven kontrakt før årsmøtet. Først framlegg til kontrakt på komande styremøte. 

 

80. 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 førebur sak til Årsmøtet og ber om at det evt vert sett av øyremerka midlar  

      til dette. Styret tar stilling til kva vi meiner om dette til neste møte. 

 

81. Leige av lokale i Førde postgard 

       v/leiar. Vi har fått eit nytt, revidert tilbod frå huseigar, i tillegg til tilbakemelding frå Sogn  

       og Fjordane Turlag. Kjell Arne orienterer. 

       Vedtak: Styret avventer tilbakemelding frå SFT vedr deling av kostnader. Går styret for dette  

       må saka opp på årsmøtet.  

 

82. Kjøp av kanoar til Barnas Turlag og Ung Askvoll  

       v/leiar. Anne Grete Lien har teke kontakt med spørsmål og søknad om fullfinansiering  

       av to kanoar i Askvoll.  

       Vedtak: Innvilga og gjennomført. 

 

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

 og utbetala) Stiprosjektet i Solheimsdalen. Kjell Arne orienterer. 

             b) Deltaking i identitetsprosjekt i nye Sunnfjord kommune. Kjell Arne orienterer.  

             c) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 42. 

             d) E-post frå DNT Ung Sogn og Fjordane: Info om prosjektleiar og spørsmål om  

                  Ung-gruppene + tilbod om kurs. 

             e) E-post frå SFT: Siste info om fellesmøtet i Stryn. 

             f)  E-post frå SFT: Info om medlemssystem og årskrav DNT. 

              g) E-post frå SFT: Lokallagsstatistikk pr 1. oktober. 

              h) E-post frå SFT: Tilsetjing av prosjektleiar i DNT Ung Sogn og Fjordane. 

               i) E-post frå styret i IST Ung: Forslag til nytt gruppestyre. Er oversendt valnemnda. 

               j) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 41. 

              k) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 40. 

              l ) E-post frå Jølster kommune: Spørsmål om korrektur på tekst på infotavler. 

            m) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 39. 

             n) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 38. 

             o) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå DNT veke 37. 

             p) E-post frå SFT: Info om viktige arr.datoar i 2019. 

 
 84. Ymse 

Neste styrmøte vert onsdag 7. november kl 17 ved NRK. 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


