
 

Styremøte IST 22.08.17  klokka: 17.00.   

Stad: NRK 

Saker:  

60. Godkjenning av referat frå styremøte 12.06.17  

       Vedtak: Referat godkjent.  

 61.  Økonomirapport 

 Økonomiansvarleg orienterer.  

 

 62.  T-merking i vårt område 

         v/leiar.  

         Bakgrunnen for saka er tilbakekmeldingar på dårleg merking/skilting mellom Nipebu og Massbu. 

Vedtak:        

1  Styret har som mål å merke opp att dei mest brukte rutene til IST sine tre hytter i  

2018 

2 Styret vil melde som sak til årsmøtet 2017: Ber årsmøtet opprette Merkenemd, 

Valnemnda og leiar av dagens merkenemnd må få melding om dette frå leiar IST 

          

63.  Statuttar for tildeling av heidersmedlemsskap 

        v/leiar. 

Vedtak: Styret vil fremme revisjon av § 10 på komande årsmøte 

         

64.   Turprogram 2018 - arbeidsplan 

v/leiar. SFT har sett frist til 1. november for å få turar med i felles turprogram. 

         Vedtak:  

Styret inviterer leiarane for dei ulike gruppene i IST til eit fellesmøte tysdag den 3. oktober for 

planlegging av turprogram 2018. Alle må vere førebudd til møtet med forslag på datoar, 

turmål og turleiar.   

På dette møtet må det takast stilling til om IST skal gi ut turprogram i hefte som tidlegare. 

 

 65.  Longevasshytta tilbygg – status økonomi - opningsmarkering 

         v/leiar.  

          Vedtak:  

Det vert kjøpt gåve til leiar av Hyttestyret Kjell Kleiven, med stor takk frå styret. 

 

  66.   Haustsamling for Sogn og Fjordane Turlag – arbeidsplan 

            v/leiar. Indre Sunnfjord Turlag og Flora Turlag skal vere vertskap for  

            haustsamlinga til Sogn og Fjordane Turlag i oktober.  



            Vedtak: Arrangementet er 20. og 21. oktober, leiar og nestleiar møter. 

  Forslag til saker på møtet:  

- merking av stiar 

- ny ordning i DNT om hyttebestilling på nettet 

 

   67.  Behov for kredittkort 

 v/leiar.  

               IST trenger skaffe seg eige kredittkort for å betale fremming på Facebook. 

 Vedtak:  R Iden får i oppdrag å skaffe kredittkort til IST, styreleiar skal vere brukar kortet 

 

   68. Billettar til DNTs jubileumsshow i Oslo 19. januar 

 v/leiar.  

               Berre ein turleiar har meldt si interesse for gratisbillettar. Kva gjer vi med resten  

               Av behaldninga? 

Vedtak:  

Det har kome eitt ynskje om billett, som vert innvilga. Styret forvalter resten av billettene på 

best mogleg måte 

 

    69. Innkjøp av brettekoppar til TiTur Indre Sunnfjord og Dalsfjorden 

 v/nestleiar. 

              Vedtak:  Det vert bestilt 500 stk brettekoppar hos Strandco til ein samla pris  

på 10.965,25 kroner (inkl mva). fn. 

I 2015 fekk Indre Sunnfjord turlag innvilga og utbetalt eit tilskot på kr 69 000.- til tiltaket Motiverande friluftsliv barn. 

   70. Innkjøp av turbokkassar til TiTur Dalsfjorden 

 v/nestleiar.  

Vedtak: Det vert bestilt 10 turbokkassar, 10 turbøker, seks vardefester og fire rørfester  

hos Arkeoplan til ein samla pris på 27.496 kroner (inkl mva). 

 

   71. Førespurnad om å starte opp igjen BT i Værlandet/Bulandet 

v/nestleiar. 

Vi har fått e-post via DNT/SFT frå Roar Landøy som ønskjer å ta på seg å vere leiar for Barnas 

Turlag i Værlandet/Bulandet. Han saknar eit slikt tilbod i øyane. IST har tidlegare hatt eige BT 

i Værlandet/Bulandet. 

Vedtak: Styret takker for eit flott initiativ og støtter at det vert gjenoppretta BT i Værlandet/ 

Bulandet. Roy gir snarleg tilbakemelding til Roar Landøy med oppfordring om å etablere eit 

styre. Gjenopprettinga må gjerast i samsvar med IST sine vedtekter. Styret i Barnas Turlag IST 

må informerast og ta vel i mot nytt lag. 

 

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

a) E-post frå FNF: Invitasjon til dialogmøte i Førde 23. august om regional kulturplan. 

b) E-post frå SFT: Notat/sakspapir vedr. org.stilling i SFT. 

c) E-post frå SFT: Nyheitsbrev for juli frå friluftslivsavdelinga i DNT. 

d) E-post frå SFT: Medlemstal 1. juli. 

e) E-post frå SFT: Info om nytt felles turprogram og framskunding av frist til 1. november for å 
få med turar i programmet. 



g) E-post frå SFT: Medlemstal pr 1. august. 
h) E-post frå SFT: Info om prosjektet «Adopter en strand».  
i)  E-post frå Atle Holsen: Finansieringsplan utviding av Longevasshytta. 
j)  E-post frå Atle Holsen: Svar på førespurnad frå Solheimsdalen grendelag om å delta i 

merking og utbetring av stiar i deira område. 

k) E-post frå SFT: Tildeling av KUD-midlar. 

l) E-post frå SFT: Info om rapportering og søknad om fjellsportsmidlar. 

m) E-post frå FNF: Ønskjer oversikt over aktivitetar i årets Friluftslivets veke. 

n) E-post frå Kjell Kleiven: Innvilga landingsløyve ved Longevasshytta. 

o) E-post frå FNF: Invitasjon til politisk bålsamtale 6. september i Førde. 

 

73.   Ymse 

 

 Styreleiar orienterte om vellukka arrangement for våre Islandske gjester. 

 Styret ser behov for å drøfte vidare om premiering av uttrekte 10 – turdeltakarar kun skal 

gjelde IST – medlemer, dette bør vere sak som orientering til årsmøtet. 

 Dato for årsmøte vert fredag 17. november. Kjell Arne finn og bestiller høveleg lokale.  

              Neste styremøte vert når Kjell Arne har snakka med styreleiar Marino Ask i SFT. 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


