
 

Styremøte IST 09.01.18 klokka 17.  

Stad: NRK 

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

 

Saker:  

15. Godkjenning av referat frå styremøte 12.12.17  

      Vedtak: Referat godkjent.  

16. Økonomirapport  

      Økonomiansvarleg orienterer. Ronny sjekkar status Longevasshytta. 

     

17. Hytte- og proviantprisar 2018 

       v/leiar. Utsett sak frå 12.12-17.         

       Vedtak: Leiar tek kontakt med leiar i hyttestyret og oppdaterar prisar på proviant. Roy  

       oppdaterar overnattingsprisane på hyttene. 

 

18. Innføring av Office365 

       v/Roy. Utsett sak frå 12.12-17.       

       Vedtak: Leiar tek kontakt med DNT sentralt, og får informasjon for å komme i gang med  

      Office 365.  Det må bli kalla inn til møte for å" rydde opp" i det gamle systemet før  

      utgangen av februar. 

 

19. Forslag til avtale med Selje forlag  

      v/leiar.  

      Vedtak: Lokalkjende som er kontakta for å bidra i boka er Knut Skurtveit, Liv Janne og Steffen  

      Ben Jonstad Bell, Sigrid Gjelsvik og leiaren i IST.  Forslag til avtale vert presentert for Selja forlag  

      av leiar. 

 

20. Søknad om dekking av kursutgifter 

      v/leiar. Berit Berger Nilsen har meldt seg på SFT's skredkurs i Jostedalen 2. - 4. februar og  

      søker om å få heile eller deler av kursavgifta på kr 3.400,- dekka. 

 

      Nytt styremedlem i bre- og fjellsportgruppa, Roy Samsonstuen, søker om få dekk kursavgifta  

      på same kurset. 

      Vedtak:  Styret går inn for å dekke kursavgift for begge i høve gjeldande retningslinjer for støtte  

      til kurs. 



 

21. Søknad om tilskot til vinterveke for born og unge i Naustdal 

      v/leiar. Vinterveka i Instedalen skianlegg søkjer om 5.000 kroner i tilskot for å  

      arrangere  uteaktivitetar for born og unge på dagtid i veke 8. Barnas Turlag i Naustdal  

      er medarrangør.   

      Vedtak: Styret støttar vinterveka i Naustdal med 5000,-. Det vert teke 2500,- frå BT og 2500,-  

      frå UNG posten på budsjettet. 

 

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

 og utbetala) Jfr. e-post frå Gjensidigestiftinga. Purring på rapportering ang. tilskot til ungdomsklatring. 

             b) Status arbeid med turprogram 2018. 

             c)  Status KDU-dagen 21. januar. 150-årsdagen til DNT. 

             d) Billettar til Tidenes turfest 19. januar. Kva gjer vi med bilettane som er til overs? 

             e) E-post frå SFT. Innkalling til møteplassen 2018. Ønskjer om deltaking frå UNG. 

              f) E-post frå SFT. Informasjon frå DNT veke 1. 

              g) E-post frå SFT. Informasjon om hyttebooking frå DNT. 

              h) E-post frå SFT. Informasjon frå DNT veke 51. 

               i) E-post frå SFT. Referat frå fellesmøte i Florø. 

               j) E-post frå SFT: Informasjon frå DNT veke 50. 

 
 

 23. Ymse 

 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


