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Referat kretsstyremøte 23/08/2016 kl 1800 Speidersenteret 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Visekretsleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Silje Stople 

Styremedlem: Karianne Jansen 

Styremedlem: Martine Akse 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Merete Karlsen 

 

Vedtakssaker 

09/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Godkjent 

10/16 Vekst – Innkjøp av «Speidermøte på boks» 

- Vedtatt innkjøp – 3 stk – 10 pak. Kr 490 stk. 

11/16 Kretssekretær og vekstkonsulent 

 

Drøftingssaker 

o Terminliste – ettårs plan 

o Drøftet, mål: bør være klart før jul og før sommerferie. 

o BT Junior avis 

o Kretssekretær sender mail til BT Junior 
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o Bymanøver 

o Harold jobber videre med Bymanøver 

o Fakturering av medlemmer og betalingsoppfølging 

o Linda har ansvar for fakturering / purring av medlemmer 

o Ung Aktiv Bjørgvin – Mandat og struktur – Beskrivelse 

o UAB skal ha ansvar for å utarbeide med hjelp av kretsleder 

o Mentorgruppen – Beskrivelse 

o Kretsleder skal jobbe videre med etter UAB har utarbeidet sin. 

o Kretslageret 

o Blir satt på vent ut 2016, venter på NSF. Kretsstyre skal se på alternative 

løsninger på lager situasjonen. 

o Fellesarrangement for småspeidere 

o 1. Os vil bli utfordret  

 

Orienteringssaker 

o Kretsleir 

o Oppsigelse av stilling – Irmelin 

o Eventuelle orienteringer fra ansatte, Ung Aktiv, Rover Bjørgvin 

 

Annet 

o Trosopplæringsprisen 

o Kretsstyre skal se om de har noen som skal nomineres 

o Lederlyst 

o Silje tenker på opplegg for lederlyst. Kretsstyre vil jobbe videre med 

arrangementet. Lederlyst vil trolig gjennomføres i november. 

o Gave ansatt 

o Kretsstyre kommer tilbake til dette 

o Brev fra gruppe 

o Kretsleder utformer et svar og sender dette til den aktuelle gruppen. 

o Medlemmer med ekstra utfordringer på arrangementer 

o Ha samtale med de medlemmer / foresatte som dette er aktuelt for. 
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Vedtakssaker 

Vekst – Innkjøp av «speidermøte på boks» 

 

Saksnr: 10/16 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

«Speidermøte på boks» er en oppstartspakke for gjennomføring av de tre første 

speidermøtene, ofte med mange nye speidere. En pakke består av 11 kort som deles ut. Du 

trenger én pakke per speider. Pakkene selge i 10-pk til 490 kr. Disse pakkene vil være til hjelp 

ved oppstart eller der grupper har uerfarne speiderledere. Det er tenkt at pakkene skal brukes 

flere ganger og at vekstressursen tar pakkene med til de gruppene som skulle ha behov for 

dette.  

 

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret vedtar innkjøp av vekstmatriallet 
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Vedtakssaker 

Kretssekretær og vekstkonsulent 

 

Saksnr: 11/16 

Saksbehandler: Erlend V. Thorsen 

 

Saksutredning: 

Irmelin Marie Brun har sagt opp sin stilling som kretssekretær/vekstkonsulent. Kine 

Nyhammer er ansatt i et vikariat som varer til 1. september 2016. 

I forkant av møtet gjennomføres samtale med Kine angående hennes planer videre og om hun 

ønsker å fortsette som ansatt i en eller begge stillingene. 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak presenteres på møtet 

 

 

 

 

 

Drøftingssaker 
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Vedlegg: 

BT Junior avis 

til idrettslag i Bergen 

BT skal i høst lansere "BT Junior", en egen nyhetstjeneste for barn og unge i alderen 7-15 år. 

Uten annonser, men med 

ferske nyheter fra Bergen, Norge og verden, tilpasset barn. 

De ønsker samarbeid med idrettsbevegelsen i Bergen/Hordaland, først og fremst for å skaffe 

seg god oversikt over hendelser og aktiviteter som er av interesse for BT Junior sine brukere. 

Gode historier fra turneringer, sommerleirer, info om kretsuttak, blant annet. 

Idrettslagene er veldig viktige i mange ungers liv, og skal BT være relevante for denne 

gruppen må de også være tett på dette miljøet. Tillitsvalgte, trenere i lagene har gjerne innspill 

til temaer de mener BT bør belyse – sett fra ungenes perspektiver. BT vil være veldig 

takknemlig for hjelp og tips i arbeidet med BT junior. Mailadressen btjunior@bt.no kan 

benyttes 

Konseptet BT Junior er under utarbeiding, men her er noen punkter som alt er besluttet (i 

stikkordsform): 

BT Junior –noen hovedpunkter  

 Bergens Tidendes nyhetsnettsted for barn og unge mellom 7-15 år. Skal ha en 

tydelig vestlandsforankring. 

 Annonsefritt 

 Lanseres i august 2016 

 Publiseres på egen nettside, men mulighet for temanummer i papir av og til. 

 Innhold: En blanding av nyheter og underholdning. De skal forklare aktuelle 

saker i nyhetsbildet, lage relevante nyhetssaker og reportasjer spesielt spisset 

mot målgruppen, og aktivisere (viten-eksperimenter, kodeoppgaver, quiz osv). 

 Brukerinvolvering: De ønsker innhold fra ungene selv (bilder, videoer), og vil 

knytte til seg juniorreportere som lager innhold. 

 I BT vil to* erfarne journalister jobbe med innhold på heltid. 

*(Journalistene er Ingunn Røren og Anne Hovden) 

Idrettsrådet i Bergen håper selvsagt at dette nye initiativet kan bidra til en enda bedre 

synliggjøring av idrettslagenes mange funksjoner og aktiviteter i lokalsamfunnet og vi har 

derfor valgt å sende ut denne informasjonen om BT junior. 

Vil samtidig ønske dere god sommer fortsatt. 

Med vennlig hilsen 

Roar Andersen for Idrettsrådet i Bergen 

mailto:btjunior@bt.no

