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Referat kretsstyremøte 31.05.2018 kl 1800, Speidersenteret 

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Sandra Ulsmåg    

Styremedlem: Morten Ormberg 

 

Styremedlem: Martine Akse 

 

Styremedlem: Vemund Breivik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Magnus Gullbrå 

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen 

Kretssekretær: Kine Nyhammer - Ikke tilstede 

 

Vedtakssaker 

09/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Godkjent.  

10/18 Godkjenning av budsjett Bymanøver og KULtur, Godkjent med forbehold.  

Godkjennes med forbehold om at det legges inn en post som omhandler ledermat til de 

som har er med å være Stab. Kan f.eks budsjetteres under uforutsette hendelser.  

Drøftingssaker 
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•  17. mai Flaggbærer regler  

o For at vi vært år skal ha to flaggbærere til 17.mai så foreslår kretsstyret at det 

velges en gruppe som får ansvar om å stille med flaggbærer til 17.mai. De to 

som bærer flagg på 17.mai vil få en gave fra kretsstyret. Feks. Kinobilletter.  

• Grete Bjerk – Barnehage prosjekt Spør studentspeiderne.  

o Kretsstyret er positive til dette, vil komme på befaring så fort som mulig, høre 

litt om tanker rundt konstruksjon osv. Martine Akse, Julie Andrea Taule 

Nordli, Morten Ormberg, Magnus Gullbrå og Amalie Ulevik Bjerk kan delta 

på befaringsmøte. Det kan også utlyse til gruppene at det trengs hjelp under 

bygging. 

• Godstransport landsleir – ansvar for lasting og losing 

o Det er viktig at kretssekretær Kine Nyhammer informere gruppene godt om at 

det ikke er tillatt med gass/ propan i containeren som frakter felles transport. 

o Aktuelle kandidater som kan være aktuelle å spørre om å ha ansvar for lasting 

og lossing av containeren er: 

▪ Herleik 

▪ Martin Valen 

▪ Kanskje Harold Trellevik 

▪ Kanskje Amalie Ulevik Bjerk/Vanja Seim Flatberg (på leiren) 

o Kretssekretær Kine Nyhammer sende forespørsel til de aktuelle.  

 

• Økonomistatus  

o Økonomiansvarlig Linda Odland har at litt tekniske problemer pga. 

renovering, så hun har ikke en økonomioppdatering til dette møte. Hun håper 

å ha en klar før sommerferien. 

 

• Organisering av arbeidet vårt uten vekstkonsulent  

o Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli sender ny mail til forbundet om 

oppsigelse, og om de kan skrive en mal.  
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o KULtur må potensielt ha en egen liten stab. Kanskje vi kan involvere Gildene 

litt i denne prosessen også.  

o Vekstkonsulent Kine Nyhammer lager en liste med oversikt over hvilke 

oppgaver som vekstkonsulenten har slik at kretsstyret vet hva de skal gjøre 

framover.   

o Hva gjør vi med at folk ikke vil være gruppeledere? Kretsstyret må jobbe 

fremover med å finne en løsning her.  

o Hvordan er egentlig status på Alversund som gruppe og denne potensielle 

gruppen i Knarvik (Marit Dolvik). Kretsstyre ønsker å sette opp et møte med 

de aktuelle for å finne en felles løsning. Alle er velkommen.  

o Harold Trellevik har sakt ja til å ha ledersamtale med Roar Moen, ny 

gruppeleder i Hamre speidergruppe på Osterøy.  

 

• Tilgang til facebook-gruppe for RB og UAB?  

o Kretsstyre gir representantene fra RB og UAB tilgang til sin facebook gruppe.  

 

• Varslingssystem  

o Positive til dette. Kjør på, saksbehandlerne bør være en kvinne og en mann, litt 

opp i årene med erfaring. Forslag: Kjetil Ullaland og Anne Hansson eventuelt 

andre. Utarbeide retningslinjer/oppgaver og legge ved forbundets 

retningslinjer i tillegg. Samt sende mail ang. loggføring av hvem som er inne å 

leser – Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli sjekker ut dette med UngVest 

Orienteringssaker 

o Status Bymanøver og KULtur 

• Harold Trellevik har ansvar fra kretsstyret. 

• Kretssekretær Kine Nyhammer har ikke fått gjort så mye mer med Bymanøver 

og KULtur pga. dødsfall i familien.  
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• Harold Trellevik har ringt til noen aktuelle kandidater. UAB kan dessverre 

ikke pga. vandrerfilmnatt samme kveld. Martin Tysnes i Morvik kan være med.. 

Martine Akse, Amalie Ulevik Bjerk og Harold Trellevik trenger flyers til å dele 

ut i barnehage ang. KULtur. Julie Andrea Taule Nordli, Amalie Ulevik Bjerk, 

Astrid Fykse Jakobsen og Ung Vest trenger plakat. Kretssekretær Kine 

Nyhammer vil få i oppgave å printe ut både flyers og plakater til alle som 

trenger dette.   

o Status Lederarrangement 

• Per i dag avventer man med arrangementet pga. bål/ grilleforbud. Man er 

avheng av å kunne lage mat på turen ute, og mye av programmet for 

lederturen blir ødelagt når vi har så ekstrem tørke.  

o Status KLUS 

• Fem påmeldte til kruset per. 23.mai. Kurset blir gjennomført selv om det er få 

deltagere, men må utsettes en uke pga. Begravelse.  

o Status kretsleir 

• Det er satt opp HK møte den 18.06 kl 1800 hjemme hos Linda.. Mer 

informasjon om kretsleir vil komme på neste møte.  

o Felles styremøte med NSF 

• (Se referat fra felles styremøte med NSF). Harold Trellevik informerte fra 

referat med forklaringer. 

o Midler fra Hordaland Fylkeskommune 

• Det er kommet inn 45 000kr fra Hordaland Fylkeskommune til Bymanøver og 

KULtur. 

o Avslag søknad SR – Bank 

• Kretsen fikk avslag på søknaden om midler i UAB fra SR – Bank.  

o Status kretslager 

• Kretslageret nærmer seg innflytningsklart og kretsstyret må gjøre noe 

i fobideles med containeren med utstyr. Om vi ønsker å ta ut utstyr uten NSF, 

kan vi gjøre det når det passer oss. Om vi ønsker å gjøre det sammen med NSF 
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må vi finnen en dato som passer for dem og for oss. Alt utstyret må vaskes før 

det kan settes inn igjen på det nye lageret. Huseier ønsker ikke å få inn utstyr 

som lukter på det nye lageret. Man vil komme tilbake med en dato for dette.  

o Møte med Gildene  

• Kretsleder Julie Andra Taule Nordli skal delta på Gilde styremøte tirsdag den 

05. juni, kl 12:00 på Speidersenteret.  

o Hypersys 

• Gruppene får bare meldt på en deltager pr gruppe i hypersys. Martine Akse får 

heller ikke opprette arrangementer. Kretsstyre ber Kretssekretær Kine 

Nyhammer å se nærmere på dette.  

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• UAB – Vidden by night er under kontroll, invitasjon er klar kommer i løpet av 

morgendagen.  

• Pf3 er klart, også invitasjon er klar. Stedet er også ganske klart. Må bare finne 

ut av bedehus logistikk. Martine Akse kommer tilbake til dette.  

• Vandrefilmnatt invitasjon er klar.  

• Pf1 snakket om å være med NSF på et sted, skal komme tilbake til dette over 

ferien.  

• Ungdomstur vinter skal være på Dyrkolbotn, Invitere NSF, få ut invitasjon så 

fort som mulig. 

•  UAB ønsker seg et nyt Ung Aktiv merket. De ønsker kanskje å gå tilbake til 

kanomerket. De ønsker også et nytt merke til pf3.  

• Det er også ønskelig med printede oppgjørsskjema i Bjørgvin skuffen på 

speidersenteret, slik at det er enkelt å hente ut når de trenger dem.  

• RB – RoverTing er planlagt å avholde på landsleir i sommer.   

• Rovernemda skal feire 100års jubileum med roverne i Norge, kommer to 

representanter, i månedsskifte mellom august /september.  

• Juletur Mjølfjell blir avholdt som planlagt. 
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Vedtakssaker 

 

Saksnr: 10/18 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

Framlagt ligger budsjett for Bymanøver og KULtur. Det er budsjettert med inntekter fra 

Hordaland Fylkeskommune, vaffelsalg, deltageravgift og noen av forsikringspengene. Dette 

vil dekke alle utgiftene med arrangementet. Det vil ikke være nødvendig å bruke ytterlige 

midler fra kretsen.  

Vedlagt ligger budsjett for Bymanøver og KULtur.  

Forslag til vedtak: 

Budsjettet godkjennes som framlagt 

Godkjennes med forbehold om at det legges inn en liten post som handler om ledermat til de 

som har vært med å være Stab. Kan f.eks budsjetteres under uforutsette hendelser.  

 

 

 


