
 

Styremøte IST 05.06.18 klokka 17.  

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

Stad: NRK 

Saker:  

49. Godkjenning av referat frå styremøte 03.04.18  

       Vedtak: Referat godkjent. 

50. Økonomirapport  

       Økonomiansvarleg orienterer.   

        Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.  Ubrukte Frifond-midlar på 8.000 kroner  

        vert tilbakebetalt. Summen gjeld BT Fjaler. 

 

51. Økonomisk støtte til Islandstur 

       Den islandske turistforeininga har invitert til gjenvisitt 8.-12. august, i høve deira besøk i Sogn  

       og Fjordane i fjor. 

       Vedtak: Saka vert trekt då turen er avlyst.  

 

52. Førdefestivalen 2018 

       v/leiar. Status i førebuingsarbeidet. 

       Kjell Arne orienterte om opplegget. Vi har nok turleiarar til konserten både på  

       Halbrendsstøylen og Hafstadfjellet. Kjell Arne held kontakten med festivalen. 

 

53. Merking/skilting til Nipebu og Longevasshytta 

       Det er behov for å vedlikehalde merking og skilting. Det er naturleg at den nye merke-  

       og løypenemnda tek tak i dette arbeidet.  

       Vedtak: Kjell Arne tek kontakt med leiar i merke-og løypenemnda og gir dei i oppgåve å  

       bestille naudsynte skilt og merke på nytt dei mest trafikkerte stiane til og frå hyttene i løpet  

       av sommaren. 

 

54.  Drøfting- og informasjonssaker frå leiar 

• Titur 

• Turprogram på papir 

• Invitasjon til deltaking på pensjonsmøte 19/9. 

• Opptur 

• Krav til leiarar i undergrupper 

• Nytt lager 



• Medlemstal 

• Bindande turpåmelding med betaling 

 

 

55.  Kjøp av premiar til TiTur 

       v/Roy. Samtlege som leverer inn ferdig utfylt turkort i TiTur får ein premie. I år har vi bestilt  

       ei dynamolykt med lST og DNT-logo frå Profilpartner. 

       Vedtak: Vi kjøper 500 lykter til ein stykkpris på 26 kroner, eksl. mva.  

 

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

        a) E-post frå SFT/DNT: Nyheitsbrev veke 14. 

  b) E-post frå Atle Holsen: Status i arbeidet med å sende rapportar for å få ut midlane vi  

                   har fått til utvidinga av Longevasshytta.  

  c) E-post frå SFT: Oppsummering UNG-landsmøte. 

  d) E-post frå SFT: Referat styremøte i SFT 20. februar. 

  e) E-post frå SFT: Oppsummering årsmøte i DNT Fjellsport. 

   f) E-post frå SFT/DNT: Nyheitsbrev veke 15.  

  g) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 16. 

  h) E-post frå SFT: Invitasjon til Islandstur 8.-12. august. 

   i) E-post frå Kari Valle: Invitasjon frå Førde kommune om å delta på presentasjon  

                    av fritidstilbod for ungdom i samband med skulestart. 

   j) E-post SFT: Svar frå SFT på vedtaket vårt om org.medarbeidarstillinga. 

  k) E-post frå SFT: Påminning og purring på rapportering av Frifond-midlar. 

   l) E-post frå SFT: Tildeing av mildar frå Sparebankstiftinga. BT Naustdal fekk 20.000 kroner.. 

 m) E-post frå SFT/DNT: Nyheitsbrev veke 18. 

  n) E-post frå SFT/DNT: Medlemsstatistikk pr mai. 

  o) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 19.  

  p) E-post frå SFT/BHT: Tilbod om deltaking på sommarturleiarkurs og merkekurs. 

  q) E-post frå Jens Petter: 4000 kroner kome inn på konto frå Stiftinga Norsk kulturarv:  

                    Rydd eit kulturminne, Askvoll skule. 

  r) E-post frå SFT/DNT: Nyheitsbrev veke 20. 

  s) E-post frå SFT: Referat frå styremøte i SFT 18. april. 

  t) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev veke 22. 

  u) E-post frå fylkeskommunen: Invitasjon til å kåre Norges beste turrute. 

                v) E-post frå SFT: Spørsmål om vi dekkar deltakaravgift til UNG-medlemmer på BaseCamp. 

 

57.  Ymse 

 

 

         

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


