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SAKSLISTE 

Sak  Til behandling  Ansvarlig  

  Gjennomgang av forrige styremøte. 
 

Arvid  

58/2018  Økonomi. Det ble stilt spørsmål om utgiftene i 
2017 i Barnas Turlag, vi ble ble gjort 
oppmerksomme på at det kan komme spørsmål 
om dette og andre økonomispørsmål, ergo bør 
det forberedes svar/argumenter rundt dette, til 
årsmøtet. OBS: husk å gi rapport/tilbakemelding 
til de som støtter oss med midler om hva 
pengene er blitt brukt til (Jorunn/Åshild). 
Friskusgruppen mangler i budsjettet. Ønsker 
20.000 til 4 turer i 2018, ev. et skredkurs i tillegg. 
Beate ønsker hjelp til å arrangere. 
Styret fylte inn og justerte summer i budsjett 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59/2018  Annonse i Os&Fusaposten settes inn tirsdag 
23.01.2018 angående innkalling til årsmøtet. 
Åshild bestiller mat til enkel servering på møtet. 

Merete 

60/2018  Steindalssætra. Etter diskusjoner med 
medlemmene og møter med de involverte parter 
i saken, blir det ikke noe overtagelse/samarbeid 
omkring hytten. Ungdomslaget ønsket å drifte 
hytten selv. Saken ansees som avsluttet. 

 

61/2018  Os Turlag ønsker derimot å diskutere muligheten 
for om Raudlistova kan bli turlagshytte. 
Kommunen eier denne pr.dags dato. Grei 
dagsturhytte, pluss at det er et enklere regelverk 
når det ikke skal foregå overnattinger her. Få til 
en god avtale som gagner begge parter. T-
hengelås?  

 

 

62/2018  Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs 
ønskes holdt lokalt i Os. Mange som fungerer 
som t-leder i dag mangler dette og vil gjerne ha 
kurs. Forslag: 14.mars Ambassadørkurs og 17.-
18.mars Grunnleggende turlederkurs. Beate 
kontakter Trude i Bg.H.Turlag angående 
kurspakke. Ambassadørkurset holdes i 
Frivillighetssentralen. 

Beate pluss minst 1 
til 
 
 

63/2018 Ukestur. Høvringen 9.-16.09.2018. Ulike 
hotelltilbud vurderes, så som Rondane 
Haukeliseter Hotell og Brekkesæter. 

 

64/2018 Helgetur. Skal vi sløyfe den i 2018 eller ikke? 
Lufte stemningen på årsmøtet. 

 

65/2018 Ny gapahuk i Lysefjorden, mulighet for at den 
tegnes av Jan Håland. 

 

66/2018 Viktig å huske søknadsfrister for tildelig av midler, 
Arvid og Steinar ser på dette. Treffes 24.01.2018. 

 

Annet   

  

Refr. Merete Knag 


