
 

Styremøte IST 07.06.16  klokka: 17.00. 

Stad: NRK 

 

Til stades: Kjell-Arne, Asle, Roy, Lydia, Jorunn Kleiven, Jorunn Vågen og Ronny 

 

 

Saker:  

54. Godkjenning av referat frå styremøte 03.05.16   

       Vedtak: Referat godkjent. 

55. Økonomirapport 

Økonomiansvarleg orienterer. 

Utsett til neste møte sidan Ronny Iden ikkje var tilstades. 

 

Vedtakssaker: 

 

56. Gjennomgang av vedtekter for IST 

v/leiar 

Vedtak: Utsett inntil vi får samla inn meir informasjon om korleis det vert gjort andre stader. 

 

57. Førdefestivalen 2016 

v/leiar 

Vedtak: IST stiller med turleiarar på Hafstadfjellet og på Halbrendstøylen under Førdefestivalen. 

  

58.  Val av representant frå hovudstyret i hyttestyret 

v/leiar 

Vedtak: Leiar avklarer om Ronny Iden eller Lydia Nesje vil vere styre sin representant i hyttestyret. 

 

Drøftingssaker: 

 

59. Opptur 2016  

Status ved leiar.  

Kjell Arne orienterte om at det meste er i boks for  



 

 

60. Klatrevegg 

v/leiar 

Klatreveggen er i drift og etter kvart vil turlaget plassere klatreutstyr som kan lånast av 

turlagsmedlemer. 

 

61. Kanoutleige 

v/leiar 

Informasjon om kanoar vert lagt på Isturlag.no 

 

62. TiturFørde 

v/leiar  

Opplegget er godt i gang. 

 

63. Opningstid ved kontoret til Sogn og Fjordane Turlag 

v/leiar 

Leiar tek kontakt med Sogn og Fjordane Turlag om eventuell utviding av opningstida. 

 

64. Turar med styrketrening. Samarbeid mellom IST og Puls Førde 

v/leiar 

Roy møter Puls til orientering torsdag 9.juni for å bli orientert. 

 

65. Orienteringssaker/referatsaker/mottekne e-postar 

a) Info om helikopterlandingsplass Nipebu. E-post frå leiar. 

b) Nyheitsbrev frå DNT si friluftslivavdeling. 

c) Referat frå møte om snørydding av parkeringsplassar i Jølster. 

d) Epost frå Sogn og Fjordane Turlag. Forslag til markering av DNT sitt 150-årsjubileum. 

e) Søknad frå Øyvind Holsen om sommarjobb i IST. 

f) E-post frå fylkesmannen. Midlar til enkle stitiltak i og rundt Naustdal-Gjengedal. 

g) E-post frå DNT med info om prosjekt med online hyttebooking. 

h) E-post frå DNT om tryggleiksundersøking. 

i) E-post frå Sogn og Fjordane Turlag med medlemsstatisikk pr 1. juni. 

j) E-post frå Gosh gpg med tilbod om kjøp av kulepennar og panneband. 

k) E-post frå seniorgruppa med ønskje om synleggjering av seniorturane på isturlag.no 

 

66.       Ymse 

 

 

 

Bli med oss ut 

- aktiv naturglede for alle 


