
 

Styremøte IST 03.04.18 klokka 17.  

Stad: NRK 

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

Saker:  

40. Godkjenning av referat frå styremøta 06.02.18 og 12.03.18 

       Vedtak: Referata godkjende. 

41. Økonomirapport  

       Økonomiansvarleg orienterer. 

       Rapporten tatt til vitande.  

 

       Det er ein betydeleg reduksjon i innbetalt kontingent for 2018 pr dd; Styreleiar orienterer om  

       At dette er ei nasjonal utfordring og kan ha samanheng med endra innbetalingsordingar frå  

       DNT sentralt. I tillegg kan det også vere lokale årsaker. Styret må vere merksam på fare  

       for reduksjon i inntekter på dette området. 

 

       Økonomiansvarleg (Ronny) tar kontakt med Atle Holsen (frå byggenemnda) vedr innlevering  

       av sluttrekneskap for utbygginga av Longevasshytta. Vi venter framleis på innbetalingar.  

 

 

42. Tilsetting av organisasjonsmedarbeidar 

       v/leiar. Notat og forslag til avtale mellom IST, SFT, ST, INT og VT er sendt ut tidlegare. Det same 

       er svar frå org.sjef i DNT på spørsmål om det er høve til å gjere mellombels tilsetting, i tillegg  

       til nye styrevedtak i SFT og ST. 

      Vedtak: Styret i IST seier nei til å gå vidare i prosessen med tilsetting  

      av  organisasjonsmedarbeider. Roy R Fauske tar på seg oppgåva med å skrive eit notat  

      som oppsummerer grunngjevinga for vedtaket frå styret. 

 

      Styret går vidare med å finne alternativ løysing for eigen organisasjon. 

 

43. Innføring av turavgift 

       v/Ronny. Forslag frå Ronny etter oppdrag frå styret er sendt ut på e-post tidlegare. 

      Vedtak:  Styret vedtar følgjande turavgift for turar med IST i 2018: 

      Kr 100 kr for medlemmer og kr 150 for ikke medlemmer.  



Turar det skal takast turavgift for i 2018 :

 

Faktiske kostnader med turen kjem i tillegg til turavgifta (døme transport, overnatting,    
mat, utstyr mm). 

     For turar med Barnas Turlag og DNT Ung vert det ikkje tatt turavgift.  

 

44. Disponeringsfullmakt for Barnas Turlag og DNT Ung IST 

       v/Ronny. Forslag frå Ronny er sendt ut på e-post tidlegare. 

       Vedtak: Leder i BT for IST kan disponere innenfor det budsjetterte til BT på inntil kr 10 000  

       på enkeltkjøp. Beløp over dette må forelegges leder eller nestleder i IST. Leder/nestleder må  

       få forespørselen skriftlig og kan om de ønsker det legge det frem for styret i IST før  

      godkjenning.  Økonomiansvarlig i IST sender oversikt over forbruk med posteringer  

      på budsjettposten til leder BT hver måned så snart denne er mottatt fra regnskapsfører.  

      Det same gjeld for DNT Ung IST. 

 

45. Opptur 2018 

       v/leiar. Status planlegging. 

       Vedtak: Går ut – er informasjonssak 

 

46. Kurs i bruk av kart og kompass 

       v/Roy. Gunnar Gytri held kurs i enkel og praktisk bruk av kart og kompass på fjelltur i  

       området ved Dyttingen 12. juni. Han skal ha 2500 kroner for oppdraget. Maks 12 deltakarar. 

       Vedtak: Styret støttar forslaget, kursavgift kr 200,- pr deltakar. 

 

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

        a) Opptur-bok. Info v/leiar. 

  b) Bymarkas vener. Info v/leiar. 

  c) TiTur 2018. Info v/Roy. 

  d) Ikkje fullført skredkurs. Info v/leiar. 

 e) E-post frå DNT: IST tildelt 65.300 kroner i momskompensasjon for 2017. 

13. mai Ortnevik- Syvarnes

19. mai Lodalskåpa

19.-20 mai Laukeland- Masbu- Nipebu- Stongfjorden

26-27. mai  Kalvedalshytten i Norhordaland

1. juni Nattskitur

17. juni Sjufjellstur i Førde

24. juni Via Ferrata Loen

30. juni Maritinden

28-29. juli Tverrådalskyrkja

4. august Søgnesand- Grovabreen

5.  august Oldeskaret

11. august Lunde -Fjærland

25. til 26 augustVia Ferrata Romsdalseggen

25 - 26. augustAngedalen-Longevasshytta -Sandane

9. september Munkesva



  f) E-post frå DNT/SFT: Invitasjon og påmelding til landsmøte. 

  g) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 7. Frist for å søke Frifond-midlar er 15. april. 

  h) E-post frå Naustdal kommune: Longevasshytta er også i 2018 friteken frå eigedomsskatt. 

   i) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 8. 

   j) E-post SFT: Innkalling til årsmøte i FNF. 

  k) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 9. 

  l) E-post frå SFT: Påminning om å sende inn skjema til DNT med stadfesting  

                   av styremedlemmer. 

 m) E-post frå Doris Rutledal i Førde kommune: Spørsmål om å arrangere tilpassa turar. 

  n) E-post frå SFT: Referat og notat frå møte i Sogndal vedr. tilsetting av org.medarbeidar. 

  o) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 10.  

  p) E-post frå DNT/SFT: Info om Opptur 2018. 

  q) E-post frå DNT/SFT: Info om medlemsutvikling. 

  r) E-post frå Jens Petter. Innbetaling av tilskot til friluftsskulen i 2017. 

  s) E-post frå SFT: Info om avgjerd i saka om utbygging av Kupekraft Kraftverk i Jølster. 

  t) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 12. 

  u) E-post frå SFT: Invitasjon til nytt kurs i Office365 17. april. 

  v) E-post frå SFT: Nye vedtak i SFT og ST om org.medarbeidarstilling. 

 

48. Møte med styret i Barnas Turlag 

      Vedtak: Styret IST tar initiativ til møte med styret for Barnas Turlag, Anita får i oppdrag  

      å koordinere møtet så snart som mogleg. I tillegg til Anita blir også Kjell Arne og Roy  

      med  på møtet.  

 

         

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


