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Saksliste kretsstyremøte 14.11.2018 kl 1800.  

 

Vedtakssaker 

17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• VFN  

▪ Arrangementet gikk i overskudd med 9 015 kr.  

▪ 39 deltagere på VFN 

▪ Alt gikk veldig fint melder UAB. 

• Peffkurs 1  

▪ Arrangementet gikk i overskudd med 5 990 kr. 

▪ Litt rot fra staben sin side, noe dårlig planlegging i forkant av kurset. 

Kurs må revideres etter de nye planen fra forbundet. UAB har ikke hatt 

tid til å kunne få inn alle endringene i den nye kursplanen til kretsen, 

men har endret endel.   

• Terminliste: UAB har fått laget oversikt over alle datoene for 2019. 

• Bymanøver og KULtur 

▪ Manøveren gikk fint, godt vær og godt humør. Småspeiderløypen gikk 

strålende og var godt planlagt og gjennomført. Speiderløypen hadde 

noen problemer, men gikk fint for seg. Gildene gjorde en god jobb med 

steking av vafler. 

▪ KULtur: 40 deltagende familie, Gildene gjorde en god jobb med 

postene til løypen. 

o Status kretsleir 

• HK er godt i gang med planleggingen, valg av leirplass er snart i boks, det 

jobbes med tema for leiren.  

o Prosjekt Grete Barnehage oppdatering 

• Kretsleder har snakket med Grete og blitt enig om hva som trengs å handles. 

Vi skal starte prosjektet helgen (16-17.11). Alle tar med: Mat, drikke, kniv, 

arbeidsklær, håndsag, arbeidshansker,  

• 16.11: (kl15:30) Julie, Håvard, Morten, Sandra, Martine. 

• 17.11 (kl 10:00): Kine, Julie, Håvard, Morten, Martine, Amalie (Merete?).  

o Valgkomité oppdatering 
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• Amalie og Magnus (kanskje Erlend). Kretssekretær sender dem liste med navn, 

nummer og gruppe. Komiteen spør om: 

▪ Kretsstyre 

▪ Bymanøver HK 

▪ UAB 

▪ RB 

▪ Snøhulekurs 

o Mentorgruppen oppdatering 

• Alle medlemmene i styret spør 1 person hver til mentorgruppen. 

o Snøhulekurs 2019 oppdatering (Morten har ansvar) 

• Morten kaller inn til et møte før Jul! 

o Veilderkurs 

• Kretssekretær sender ut mail om deltagelse i kretsen, deltageren kan sende 

oppgjør etter at det er søkt frifond. 

Drøftingssaker 

• Kretslageret på Coop – Hvordan går vi frem videre 

o 28.11 lager tømming av boss – Kretssekretær høre med Benjamin om henger 

og bil for å frakte bosset. 

o Hvem kan være med: Kine, Julie, Håvard, Morten, Amalie, Sandra, Magnus. 

Alle i styret tar med seg 1 venn. 

• Juleavslutning for kretsstyret inkludert årets siste KSM 

o Martine Akse arranger juleavslutning med pinnekjøtt fra U-tur, alle tar med 

seg to pakker hver, ca. 30kr per pakke. Julie / Morten skaffer dessert. 

Dresskode: Speiderskjorte/skjerf med fin klær: kanskje en nisselue. Starter kl 

17:00 

• Årsmøte 2019 – hvor og når? 

o Sted: Storetveit kirke - menighetshus, enten 03.mars eller 10. mars – 

Kretssekretær ringer og hører før fredag. 

• Terminliste 2019 – Må være klar til desember/ januar? 

o UAB har laget sin, sender kalender til Kretssekretær  

o RB: sender sin etter juletur 

o Kretsstyre: første møte etter jul 23. jan.19 

• Årsmelding 2018 – utvalgene leverer bidrag digitalt 

o Frist for å sende inn Årsmelding inn innen 20. desember. Kretssekretær sender 

mal til alle utvalg med mal.  

o Kretssekretær lager fin utforming på årsmeldingen, mer anvendelig for «ikke-

medlemmer».  

• Hypersys oppdatering 

o Det har ikke kommet noen ny oppdatering.  

Alle må huske skjer og skjorte til alle kretsstyremøter. Amalie har åpning neste gang. 


