
 

Styremøte IST 12.06.17  klokka: 17.00.   

Stad: NRK 

Tilstades: Kjell Arne, Ronny (t.o.m. sak 48), Anita, Jorunn, Lydia,  Vigdis og Roy (ref). 

 

Saker:  

46. Godkjenning av referat frå styremøte 02.05.17  

       Vedtak: Referat godkjent.  

 47.  Økonomirapport 

 Økonomiansvarleg orienterer.  

 

 48.  Rapport frå landsmøtet til DNT 

         Leiar orienterer om aktuelle saker som var oppe på landsmøtet.        

          

49.  Status konsertturar til Hafstadfjellet og Halbrendsstølen under Førdefestivalen 

        v/leiar. 

Konserttur Hafstadfjellet laurdag 8. juli: Ronny Iden er ansvarleg. Han har med seg Jorunn Vågen, 

Siss-May Edvardsen, Lydia Nesje, Berit Berger Nilsen, Per Tore Meier og Geir Andvik. Kjell Arne er 

kanskje med om han er heime. 

 

Barnas Turlag-konsert på Halbrendsstølen onsdag 5. juli:  Kjell Arne er ansvarleg. Han har med 

seg Siss-May Edvardsen, Per Tore Meier, Berit Berger Nilsen og Jorunn Vågen. 

 

Kjell Arne og Ronny deltek på møte med festivalen. 

         

50.   Brev frå grendalaget i Solheimsdalen med ønskje merking og utbetring av stiar 

v/leiar. IST har fått brev frå Grendalaget i Solheimsdalen. Dei ønskjer hjelp til å få merka turistar, 

utbetra enkelte stiar og få lagt stiane inn på turkart. 

         Vedtak: Kjell Arne ber om møte med Førde kommune (og evt andre samarbeidspartnarar) for  

         å diskutere vedlikehald og merking av stiar i kommunen. Atle Holsen vert og invitert til å  

        vere med på møtet. 

 

 

 51.  Tilbod frå Bergen og Hordaland Turlag om å ta i bruk nytt rekneskapsprogram 

         v/leiar. Bergen og Hordaland Turlag har fått avtale om bruk av Tripletex- rekenskapsprogram.      

          Avtalen kan og nyttast av lokallag i Sogn og Fjordane.          



          Vedtak: Vi ser ingen grunn til å skifte rekneskapsprogram på noverande tidspunkt. 

 

 

   52.   Haustsamling for Sogn og Fjordane Turlag 

            v/leiar. Indre Sunnfjord Turlag og Flora Turlag er bedne om å vere vertskap for  

            haustsamlinga til Sogn og Fjordane Turlag 21. og 22. oktober. Flora Turlag har teke kontakt og  

            føreslår at møtet vert halde på Quality Martime Hotel i Florø med tilbod om nærturar  

            i området. 

            Vedtak: Styret er postive til at samlinga vert halden i Florø. Kjell Arne tek kontakt med  

             Flora Turlag igjen og tilbyr den praktiske hjelpa dei trenger for å gjennomføre samlinga. 

 

   53.  Tilbod om kjøp av panneband frå Gosh PGP. 

 V/leiar. Det minkar på behaldninga av panneband med motiv av Storhesten og IST-logo. 

 Vedtak: Vi bestiller 200 stk nye panneband til ein kostnad av 11.656 kroner. 

 

   54. Kjøp av t-skjorter for sal til deltakarar på 7-fjellsturen 

 v/leiar. Forslag frå Geir Andvik om å bestille t-skjorter og tilby desse for sal til alle som  

har fullført 7-fjellsturen i Førde. Forslaget baserer seg på ny-opptrykk av t-skjortene som i  

si tid vart laga til jubileumet til 7-fjellsturen. 

Vedtak:  Vi bestiller t-skjorter til deltakarar på 7-fjellsturen. Kostnaden vert dekka  

Av auka turavgift. Kjell Arne innhentar tilbod slik at vi kan tilby t-skjorter frå neste års  

7-fjellstur. 

 

    55. Bruk av tildelte tilskotsmidlar 

 v/leiar. I 2015 fekk IST tildelt 69.000 kroner i tilskot til «Motiverande friluftsliv for  

barn». Pengane er ikkje brukte, og vi må ta stillinga kva vi skal gjere med summen. 

Vedtak:  Kjell Arne innhentar informasjon om innkjøp BT har gjort, og sender rapport  

til kulturavdelinga.2fekk Indre Sunnfjord turlag innvilga og utbetalt eit tilskot på kr 69 000.- til tiltaket Motiverande friluftsliv 

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

   56. Kjøp av billettar til Tidenes turfest i Oslo spektrum 

 v/leiar. IST har kjøpt 15 billettar til 150-årsfesten til DNT 19. januar 2018. Korleis fordeler  

vi desse billettane? 

Vedtak:  Vi tilbyr alle turleiarar gratis billett til konserten. Vert annonsert via nettsida  

og Facebook-sidene til IST/BT. 

 

    57. Søknad om dekking av kursavgift turleiarkurs 

 Anne Cecilie Kapstad og Bendik Bryan Hamar har meldt seg på ambassadør-  

og grunnleggande turleiarkurs i Stardalen 15.-17. september. Dei søkjer om å få  

dekka kursavgifta. Begge ønskjer å ta på seg turleiaroppdrag i IST etter avslutta kurs. 

 Vedtak: Vi dekkar kursavgiftene til Kapstad og Hamar på ordinære vilkår for slik støtte. 

 

   58. Søknad om tilskot til jubileumstur Barnas Turlag og Ung Askvoll 

 Barnas Turlag og Ung-gruppa i Askvoll søkjer om tilskot på 29.000 kroner til jubileumsturen  

til Galdhøpiggen 11.-13. august. 25.000 kroner utgjer kostnader til besøk på klatreparken  

og 4000 kroner til kjøp av bollar. Søknadssummen er basert på 100 deltakarar. 



 Vedtak: Styret løyver inntil 25.000 kroner til dekking av kostnader i samband med besøk  

på Klatreparken. 

 

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

a) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr 2. mai. IST har 1698 medlemmer pr. 2. mai. 

b) E-post frå SFT: Nyheitsbrev for mai frå friluftslivsavdelinga i DNT. 

c) E-post frå KUD: Tildeling av spelemidlar til utbygging av Longevasshytta. 

d) E-post frå kulturleiar i Fjaler kommune: Initiativ til å etablere TiTur i ytre Sunnfjord. 

e) E-post frå Marie Solheimslid: Spørsmål om vi har planar om å kjøpe inn utstyr for born i 
klatrehallen på Vie. 
g) E-post frå SFT: Nyheitsbrev for juni frå friluftslivsavdeling i DNT. IST er tildelt 15.000 kr til 
lokalt ferskingkurs. 
h) E-post frå SFT: Medlemsstatistikk pr 31 mai. IST har 1763 medlemmer pr 31. mai.  
i)  E-post frå SFT: Referat frå styremøte i SFT. 
j)  E-post frå FNF SF: Spørsmål om vi kan arrangere Onsdagstur i samband med friluftsmøte 

på Hafstadfjellet 6. september. 

k) E-post frå kulturleiar i Fjaler kommune: Referat frå møte om etablering av TiTur i ytre 

Sunnfjord. 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med oss ut aktiv naturglede for alle 


