
 

Styremøte IST 07.03.17  klokka: 17.00.   

Stad: NRK 

Tilstades: Kjell Arne Hjellbrekke, Lydia Nesje, Anita Rennestraum, Jorunn Vågen og Roy Raasholm 

Fauske. 

Forfall: Ronny Iden, Geir Andvik og Vigdis Flaten Kvamme. 

I starten på møtet var Atle Holsen i merke- og løypenemnda tilstades for å orientere om arbeidet i 

gruppa.  

Arbeidsmål for 2017:   

Halde vedlike T-merka stier til hyttene våre, inkl ny skilting der det er størst behov. 

Ferdigstilling av skilting av nærturane rundt Førde er i rute. Vert avslutta i sommar. Dette arbeidet 

skjer i regi av Førde kommune med god hjelp frå IST. 

Skrive artikkel på nett- og Facebook-side med oppmoding om å delta i merkearbeidet. (Roy) 

Styret vel ei formell merke- og løypenemnd, med kommunekontaktar i løpet av året.  

 

Atle orienterte elles om arbeidet med å søkje om midlar til utbygginga av Longevasshytta. Så langt 

har vi fått tilsagn om 350.000 kroner frå Olav Thon si DNT-stifing, DNT-spelemidlar og 

Gjensidigestiftinga. 

 

 

Saker:  

28. Godkjenning av referat frå styremøte 03.01.17  

       Vedtak: Referat godkjent.  

 29.  Økonomirapport 

 Økonomiansvarleg melde forfall. Utsett til neste styremøte.  

 

 30.  Kjøp av annonse i årsmeldinga til Sogn og Fjordane bonde- og småbrukarlag 

         Vedtak: IST kjøper ei annonse for kr 1000,- i årsmøteheftet. 

          

31.  Deltaking på landsmøte til DNT Ung 

Vedtak: IST betalar for det tal deltakarar frå Ung-gruppa som ønskjer å vere med. 

         

32.  Innspel frå SFT om kjøp av turlagshytte på Bulandet 

Frå Sogn og Fjordane Turlag har vi fått oversendt eit prospekt på eit gamalt hus på Bulandet 

som er til sals. Forslag frå dagleg leiar Astrid Kalstveit om å vurdere huset som mogeleg 

turlagshytte. 



         Vedtak: Styret ser seg ikkje i stand til å ta på seg eit nytt, stort og kostbart hytteprosjekt. 

 

 33.  Fellesmøte for BT-laga i IST  

         v/leiar. 

         Dato og stad må bestemmast, og sakliste setjast opp. 

         Vedtak: Anita avtalar dato med styret i BT, og set opp sakliste saman med Kjell Arne.  

         Møtet vert halde i løpet av mars. 

 

 34.  Annonsering av turar i 2017 

v/leiar. 

Korleis skal vi annonsere turane våre i Firda i år? Alle turar enkeltvis som no eller samle-

annonser for t.d. kvar månad? Evt andre forslag? Målet er å spare pengar på avis-annonsering. I 

tillegg må vi ta stilling til om vi skal bruke vår lokale logo eller DNT-logoen i avis-annonseringa og 

på Facebook-sida vår. 

Vedtak: Frå april kjøper vi ei månadleg samle-annonse i Firda der alle turane våre den komande 

månaden er omtala. Onsdagsturane får eiga annonse. Vi brukar både DNT-logo og lokal logo i 

annonsene. I tillegg skal logoen til Din sport vere med. Roy tek kontakt med Firda for å få laga eit 

forslag til standardannonse, prisoverslag og eit mest mogeleg automatisert opplegg for 

månadleg annonsering. 

 

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

a) E-post frå DNT/SFT: Bestilling av materiell i samband med Kunnskapsåret. 

b) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev friluftslivsavdelinga i DNT, februar 2017. 

c) E-post frå SFT: Påmelding til DNT ung sitt landsmøte 2017. 

d) E-post frå SFT: Turprogram 2017 for Sogn og Fjordane Turlag. Bladbar versjon. 

e) E-post frå SFT: Utlysing av midlar til turskiltprosjekt i 2017. 
g) E-post frå SFT: Info om søknad til Frifond. 
h) E-post frå Anne Rudsengen: Info om Turmagasinet 2017. 
h) E-post frå DNT/SFT: Info om markering av jubileumet til DNT i 2018. 
i)  E-post frå DNT/SFT: Invitasjon til DNT-konferansen "Friluftsliv for en grøn framtid". 
j)  E-post frå Atle Holsen: Status søknadsprosess om midlar frå Gjensidigestiftinga utvidinga 

av Longevasshytta. 

k) E-post frå DNT/SFT: Nyheitsbrev frå friluftsavdelinga i DNT.  

l)  E-post frå DNT/SFT: Katalogen "Sommerens flottestet turer 2017" er ferdig. IST har med 

ein tur. 

m) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr 1. mars 2017. 

n) E-post frå SFT: Utdrag nyhendebrev vedr. Opptur. 

o) E-post frå SFT: Info om førstehjelpskurs og krav til denne typen kurs for turleiarar. 

p) E-post frå DNT/SFT: Tilbod om vegvisar-materiell på nynorsk.  

q) E-post frå TiTur-gruppa med informasjon om årets opplegg. 

 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


