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Referat kretsstyremøte 29.08.2018 kl 1700, på speidersenteret.  

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Sandra Ulsmåg    

Styremedlem: Morten Ormberg 

 

Styremedlem: Martine Akse – Ikke tilstede 

 

Styremedlem: Vemund Breivik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Magnus Gullbrå – Ikke tilstede 

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

14/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

15/18 Ledertreningsfond søknad 

Utsette til neste møte  

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• Admin.tilskudd Bergen kommune – 45 600 kr.  

• Driftkost. HFK – 29 000 kr.  
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• Landsleir 

▪ Fellestransport til og fra Landsleir gikk fint, litt langt å reise med tog, 

men ellers behagelig. Lasting av godstransport før leir fungerte fint, de 

som hadde ansvar for lastingen gjorde en super jobb. Det var litt 

trøblete med leveringen av containeren etter leir, her var det litt 

forsinkelser og containere ble ikke satt på bakken som lovet. Kretsen/ 

gruppene må ikke betale for at containeren ikke sto på bakken ved 

lossing etter leir. 

o Status Bymanøver og KULtur 

• Harold Trellevik har fått tilbakemelding fra begge komiteene, de har satt opp 

planleggingsmøte de kommende ukene. Gudstjenestekomiteen har full kontroll, 

og har sent referat til Harold og kretssekretær.  

• KULtur venter kretssekretær på en tilbakemelding fra, men man tror arbeid 

her går bra. Det har blitt bruk 4000kr på annonsering av KULtur gjennom 

sosiale medier, som er utefra budsjett. Det vil bli brukt mer penger på å 

annonsere for KULtur de kommende ukene i henhold til budsjett.    

o Status kretsleir 

• HK for kretsleir har ikke hat møte etter sommer per i dag. De har i løpet av 

sommernen fått inn en som kan ha ansvar for markedsføringen for leiren. HK 

skal ha sist første møtte etter sommeren mandag 3. september.  

o Lederarrangement 

• Ledertur til Skomakerdiket den 08.-09.september. Foreløpig bare 1 påmeldt. 

Kretssekretær skal sende ut SMS og mail til alle gruppeledere i løpet av uken. 

Kommer det ikke flere påmeldinger inn 03.sept. blir arrangementet dessverre 

avlyst.  

o KLUS – Evaluering 

• Evaluering av KLUS ble delt ut til styret under møte. Det har kommet gode 

tilbakemeldinger fra deltagerne etter kurset. Det er ønskelig at KLUS også 

skal bli gjennomført i 2019. Kretssekretær søker om midler til KLUS 2019. Det 

kan kanskje også være mulig å sette av noen penger i neste års budsjett for å 

kunne gjennomføre KLUS:  

o Prosjekt Grete Barnehage 

• Kretsstyre ønsker å ta på seg prosjektet. Det er ønskelig at det er mulig å 

begynne en av de to første helgene i Oktober. Kretssekretær sender mail til 

Grete Bjerk om dette.  

o Kanoer i Knarvik  

• Harold Trellevik og kretssekretær har vært i kontakt med både Knarvik og 

Alversund. Kretsstyre håper at saken kan løses internt hos dem. 
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Drøftingssaker 

• Hva skal vi gjøre med de kommende vekstarrangementene?  

o Kom deg ut dagen (02.sep.) – Avlyst  

o Frivelighetsfestivalen (29.sep.) 

▪ Lek og konkurranse med speideren inne og  pinnebrød og pølser på 

bålpanne ute i ekte speiderstil. 

▪ 4 inne og 4 ute – 10 – frivillige til sammen slik at der er mulig å avløse 

hverandre. 

▪ Kine, Sandra, Morten, Ingrid, Martine?, 5/6 frivillige til. Morten 

Ormberg høre med UAB om noen kan være med fra dem.  

o Rekruteringshjelp til gruppene – Utsatt til neste møte 

• Snøhulekurs 2019 – finne arrangement ledere – Utsatt til neste møte 

• Kretslageret på Coop 

o Kretssekretær tar kontakt med butikken og lager en avtale med butikksjef når 

vi kan komme og tømme lageret – helst utenfor åpningstiden om detter er 

mulig. Høre om vi kan sette en container utenfor for å kunne tømme lagret 

fortere. Kretsstyre går først igjennom lageret og flytter det som vi ønsker å 

beholde til det nye lageret i Kanalveien. Deretter kan grupper som har lyst 

forsyne seg med utstyr. Det som er til overs blir kastet.   

o Mandag 17.sept - > Begynne tømming.  

• Sende UAB ledere på LIV kurs.  

o Kretsstyre oppfordre alle unge ledere i UAB (og ellers) om å delta på LIV-

kurs. Detter er et flott lederkurs for lederne i videregående aldersgruppe (16-

19). Alle som deltar kan søke støtte fra Frifond, menighet, egen gruppe og 

kretsen for å få dekket deltakeravgiften. Morten Ormberg får i oppgave om å 

dele dette mer de unge lederne i UAB. 

Amalie har åpning neste møte 

 

 

 

 

 

 


