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Referat kretsstyremøte 30.04.2018 kl 17:30 

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Sandra Ulsmåg    

Styremedlem: Morten Ormberg 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Magnus Gullbrå 

Vara: Håvard Østigård 

Gjester: Representanter fra Landsstyret Sindre Ness 

 

Møte startet med et dybdeintervju holdt av Landsstyre ved Sindre Ness. Dette varte ca 1 time. 

Intervjuet omhandlet ny strategi plan 2020 – 2025.  

Vedtakssaker 

04/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

05/18 Godkjenning av HK kretsleir 2020 

Kretsstyret vedtar den Hoved Komiteen som er foreslått med en kontrollkomite for 

økonomi, bestående av Harold Trellevik og Benjamin Skare i samarbeid med 

økonomiansvarlig Linda Odland. 
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Hovedkomite kretsleir 2020: 

Leirsjef: Amalie Ulevik Bjerk 

Viseleirsjef: Julie Andrea Taule Nordli 

Teknisk: Tor Erik Talhaug 

HMS: Astrid Fykse Jacobsen 

Intendantur: Anders Lie-Nilsen 

Økonomi: Linda Odland 

Program: Håvard Østigård 

Markedsføring: (Mangler per i dag) 

Økonomi kontrollkomite: Harold Trellevik og Benjamin Skare 

 

06/18 NM utbetaling 

Kretsstyret vedtar å betale ut 1500 kr til begge gruppen som søkte støtte for sin 

deltagelse på NM i speiding 2017.  

07/18 Ledertreningsfondet 

Innkommende søknad til ledertreningsfondet på 650 kr godkjennes.  

08/18 Kjøp av utstyr etter lagerbrann 

Liste framlagt på kretsstyremøte godkjennes. Kretsleder Julie A. T. Nordli og 

kretssekretær Kine Nyhammer får i ansvar å kjøpe inn nytt utstyr i samarbeid med 

Ung Aktiv Bjørgvin.  



 

Side 3 av 6 
 

Drøftingssaker 

• Intervju/samtale med kretsstyret om ny strategi 2020-2025  

o Gjennomført i starten av møte. Om man skulle ha andre kommentarer så kan 

man sende dette til Sindre Ness eller til Kretssekretær Kine Nyhammer.  

• Bymanøver 

o St. Georgsgildene er spurt, og har sagt ja til å bidra under Bymanøver og 

KULtur.  

o Harold Trellevik tar kontakt med Ulriken speidergruppe angående 

gudstjeneste i starten av Bymanøver. 

o Sjøfartsmuseet ønske å stille muset til disposisjon, og har sagt at de kan stille 

med en post til Bymanøver.   

o Vert av medlemmene i kretsstyret får i oppgave å spørre 3 personer hver om å 

være med å lage Bymanøver. Magnus Gullbrå fra Ung Aktiv Bjørgvin ønsker å 

lage en post til Bymanøver.  

 

• Frivillighetsfestivalen 

o Kretsleder Julie A. T. Nordli informerer om Ung Vest sitt arrangement 

Frivillighetsfestivalen. 

o Kretsstyret er for å delta på arrangementet. Kretssekretær Kine Nyhammer får 

i oppgave å melde Bjørgvin krets på. Kretsstyret ønsker å stå inne på 

arrangement i stedet for ute, som var planlagt fra Ung Vest sin side. Kretsstyre 

skal sette opp en spennende speideraktivitet som passer å avholde innendørs.  

Orienteringssaker 

o Kretsleir 2020 

• Kretsleder Julie A. T. Nordli informerte om avholdt møte i forbindelse med 

kretsleir.  

o Lederarrangement 
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• Kretsleder Julie A. T. Nordli og Kretssekretær Kine Nyhammer har planlagt 

ledertur til Skomakerdiket. Arrangementet blir avhold 16. til 17. juni og all 

informasjon er lagt ut på nettsiden til kretsen. 

o Kretslager status 

• Siste oppdatering fra lageret: Det jobbes fremdeles med å rive alt av vegger o.l 

i forbindelse med brannen. Det vil fremdeles ta en stund før vi får mulighet til 

å flytte inn igjen på lageret. Vi blir holdt løpende orientert om forholdene på 

lageret. Vi blir ikke fakturert for leie for lageret så lenge prosessen holder på.  

o Landsleir transport oppdatering 

• Togbilletter er bestilt til de gruppene som ønsket å benytte seg av 

fellestransporten til landsleir. Det er gruppene Laksevåg, 41. Bergen, Morvik 

og Eidsvåg som har meldt seg på. Alle gruppene har fått tilsendt bekreftelse på 

reisen. Faktura blir utsendt etter 14. juni.  

o Godstransport 

• Kretssekretær Kine Nyhammer har vært i kontakt med Schenker, de tillater 

ikke gass på sine transporter. Kretssekretær har også snakket med 

speiderbutikken, og det vil være mulig for alle gruppene å forhåndsbestille 

gass og mye mer av speiderbutikken på leir. Speiderbutikken vil sende ut 

informasjon om dette til alle påmeldte grupper snart. Kretssekretær sender ut 

informasjon angående gass på fellestransport til alle påmeldte grupper.  

o Møte med UngVest om varslingssystem 

• Kretsleder Julie A. T. Nordli og Morten Ormberg deltok på Ung Vest sitt møte 

om deres nye varslingssystem. Kretsleder har tatt kontakt med forbundet i 

forhold til retningslinjer, og om man skal ta i bruk systemet. Kretsleder lager 

forslag til vedtak til neste kretsstyremøte.  

• Varslingssystemet som Ung Vest leverer heter: Mittvarsel.no 

 

o Legatstyremøte 
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• Kretsleder Julie A. T. Nordli Informert kretsstyret om legatstyremøte avholdt 

12. april.  

o Oppdatering UAB:  

• Vandrerfilmnatt 

▪ Representant fra Ung Aktiv Bjørgvin Magnus Gullbrå informerer om 

Vandrerfilmnatt. Det var 25 deltager som deltok med tre leder fra UAB 

i Åsane kirke. Kretsleder Julie A. T. Nordli må spørre Åsane kirke om å 

få bruke kirken til Vandrerfilmnatt etter Bymanøver.  

• Peffkurs 2 

▪ Representant fra Ung Aktiv Bjørgvin Magnus Gullbrå informerer om 

Peffkurs 2. Det var få deltager, men mange ledere. Kurset ble avholde 

på Kvarven med fint vær og god stemning. Det ble benyttet revidert 

kurs som samsvarte med forbundet.  

o Oppdatering RB: 

• Rover påsketur 

▪ Ble avlyst pga. for få påmeldte. Roverne i kretsen har gitt 

tilbakemelding på at de savnet informasjon angående turen.  

o Annen oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• Ansatt – Kretssekretær: 

▪ 17. mai, flaggbærer. Hvem kan utfordres? 

• Morvik, Eidsvåg, Nordås. 

▪ Det er søkt om midler hos følgende steder: 

• Bergen kommune (Drift) – ikke fått svar 

• Hordaland Fylkeskommune (Drift og aktivitet) – ikke fått svar 

• If trygghetsfond (Nytt førstehjelps utsyr) – Ikke fått svar 

• LNU Herreløs arv (KULtur) – Avslag 

• Fana sparebank (Generell aktivitet) – Godkjent  

• SR bank (UAB – Ungdosmtur vinter) – ikke fått svar 

• Sparebanken vest (KULtur) – ikke fått svar 
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• Ansatt - vekst: 

▪ Vekstkonsulent Kine Nyhammer har vært i kontakt med Birkeland 

speidergruppe i forbindelse med rekruttering av nye speidere. 

Vekstkonsulenten hadde et møte med lederne i gruppe i slutten av mars. 

Rekrutteringen vil være et samarbeid mellom Birkeland og Nordås, og 

muligens Steinsvik speidergruppe.  

▪ Det er startet opp nye speidergruppe på Osterøy (Hamre 

speidergruppe) Vekstkonsulent har ikke vær informert om dette før 

nylig via forbundskontoret. Gruppeleder i Hamre trenger 

Ledersamtale, passende kandidater å spørre til denne oppgaven: 

• Harold Mikkelsen 

• Harold Trellevik 

▪ Ny speidergruppe i Nordhordland. Vekstkonsulent Kine Nyhammer har 

blitt kontaktet av en speiderleder fra Eidsvåg (Marit Dolve). Hun 

ønsker at det skal startes opp ny speidergruppe i Nordhordland, helst i 

Knarvik. Dette er pga. Alversund ikke har kapasitet til å at inn nye 

speidere, som gjør at flere må velge speidergrupper i Åsane.  

 

 

 

 

 

 

 


