
 

Styremøte IST 07.02.17  klokka: 17.00.   

Stad: NRK 

Tilstades: Kjell Arne Hjellbrekke, Anita Rennestraum, Geir Andvik, Ronny Iden, Jorunn Vågen, Lydia 

Nesje, Vigdis Flaten Kvamme og Roy Raasholm Fauske. 

Saker:  

Drøftingssaker: 

 20. Godkjenning av referat frå styremøte 03.01.17  

       Vedtak: Referat godkjent.  

 21.  Økonomirapport 

 Økonomiansvarleg orienterer.  

Vedtak: 

Styret må vurdere budsjettering på post reiser/møter til neste årsmøte. 

Styret tek elles orienteringa til vitande 

 

 22.  Statistikkar 2016 

         Ansvarleg for statistikkføring, Ronny, orienterer. 

Vedtak: 

Alle i styret sender epost med overslag eigne dugnadstimar til Ronny seinast i løpet av fredag 

10. februar 2017 

          

23.  Turprogram 2017 

Gjennomgang av forslag frå Findriv: innspel til evt endringar, rette evt feil og bestemme oss for 

dato for pakking (feste adresselappar). I tillegg må vi fordele mellom styremedlemmane 

innhenting (skriving) av omtalar og bilete frå dei turane som enno ikkje har fått omtale/bilete i 

aktivitetskalenderen på nettsida vår. 

Vedtak: 

Styret gjennomgjekk turprogrammet og gav tilbakemeldingar på korrektur. Vi takker Vigdis og 

Roy for arbeidet. Programmet går i trykken i veke 7 

         

 Vedtakssaker: 

 

24.  Val av utsendingar til diverse landsmøte, inkl dekking av utgifter for dei som reiser. 

         v/leiar. 

         Vedtak: 

 Styreleiar reiser til Landsmøtet i Kristiansand i juni, nestleiar er vara til å reise 



Leiar Per-Tore Meier i Bre- og fjellsport reiser til Bodø årsmøtet i DNT fjellsport 23.- 26. mars 

Leiar Håvard Sande Høyvik i DNT-ung reiser til DNT – ung sitt årsmøte  

 

 25.  Søknad om dekking av kursutgifter  

         v/leiar. 

         Øyvind Holsen har søkt om å få dekka deler av utgiftene i samband med skred- og  

         breinstruktørutdanning + klatreinstruktørkurs. 

 

         Vedtak: 

 Styret avslår søknaden. Einstemmig vedtak 

 

 26.  Fastsette dato for årets Opptur 

v/leiar. 

Årets utgåve av Opptur må datosetjast, og oppgåver fordelast.  

Vedtak: 

Fordeling av kommunar: Jorunn – Gaular, Lydia – Jølster, Vigdis – Askvoll, Kjell Arne – Førde og 

Naustdal, Anita – Fjaler. Alle tar kontakt med aktuelle Barnas Turlag og avtaler datoar for 

samarbeid. 

 

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

a) E-post frå SFT: Førespurnad om statistikkar for 2016. Frist for innsending er 28. februar. 

b) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr 4. januar 2017. 

c) E-post Atle Holsen/IST til DNT: Utfyllande opplysningar til søknad om spelemidlar. 

d) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå friluftslivsavdelinga i DNT. 

e) E-post frå FNF SF: Tilskot til tiltak innan naturforvaltning, vilt, fiske og friluftsføremål 2017. 
f)  E-post FNF SF: Invitasjon til å vere med på årets Friluftsmoro. Søknadsfrist 1. februar. 
g) E-post frå Erling Nydal: Notat om samarbeid med turar med friluftsgudsteneste. 
h) E-post frå SFT: Info om program og sakliste på årsmøte i SFT 27.-28. januar. 
h) E-post frå SFT: Info frå DNT om diverse prosjekt. 
i)  E-post frå Kari Valle i Førde kommune: Info om høve til å søke om midlar til aktivitetar for 
born i asylmottak. 
j)  E-post frå SFT: Ønskjer bidrag til årets Turmagasin. 

k) E-post frå SFT: Utlysing av midlar til turskiltprosjektet. 

l)  E-post frå SFT: Referat frå årsmøtet i SFT 28. januar 2017. 

m) E-post frå SFT: Info frå DNT om retningsliner for søknader til Olav Thon-stiftinga. 

n) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr 1. februar 2017. 

o) E-post frå SFT: Nyheitsbrev frå friluftslivsavdelinga i DNT. 

 

28.  Ymse 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


