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Referat kretsstyremøte 17/01/2017 kl 1800 Speidersenteret 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Styremedlem: Martine Akse 

Styremedlem: Morten Ormberg 

Vara: Silje Stople Halsne 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Merete Karlsen 

 

Vedtakssaker 

01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

02/17 Retningslinjer for deltagelse på Bjørgvin krets sine arrangementer 

Kretsstyret vedtar at «Retningslinjer for deltagelse på Bjørgvin krets sine 

arrangementer» skal tas i bruk og vedlegges alle kretssarrangementer.  

03/17 Retningslinjer for arrangører ved Bjørgvin krets sine arrangementer 

Kretsstyret vedtar at «Retningslinjer for arrangører ved Bjørgvin krets sine 

arrangementer» skal tas i bruk.  
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Drøftingssaker 

o Årsmøte Bjørgvin krets 

 Drøftet og gått igjennom 

o Årsmøte HBUR (11-12.02.17) 

 Morten og Martine stiller som kandidater til HBUR styret og deltar på 

Årsmøte 12.02.17. 

o KFUK – KFUM sivil Årsmøte – Deltagelse 

 Erlend deltar på Årsmøte til KFUK – KFUM Sivil 

o Reklamefilm Krets arrangementer 

 Kretsstyre og ansatt jobber videre med prosjektet.  

Orienteringssaker 

o Terminliste vår 2017 – Påminnelse 

o Årsmelding 2016 – Påminnelse 

o Revisor  

 Kontaktet og er i gang med revidere.  

o Kandidater til styre i HBUR 

 Morten og Martine stiller som kandidater til HBUR styret og deltar på 

Årsmøte 12.02.17. 

o Kandidater til Patruljefører ting før Landsting 

 Sandra Ulsmåg og Vegar Klyve stiller som representanter til Patruljeførerting 

fra Bjørgvin krets, disse er valgt på Peffting under Juletur/vintertur 2016. 

o Leder Kick-off 

 Kretssekretær purre på deltagelse fra lederne i kretsen, minimum 10 deltagere 

for å kunne gjennomføre arrangementet.  

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

 Lageret: Det er mulig å starte innflyttingen fra lageret i Åsane til det nye 

sammen med NSF på Minde. Kretssekretær KM og Daglig leder NSF skal 



 

Side 3 av 5 
 

onsdag 18.01 markere opp hylleplasser for KM og NSF etter onsdag 18.01 vil 

der være mulig å begynne å flytte utstyr. RB har fått i oppgave å ha ansvar for 

flyttingen med nødvendig hjelp. 

 Sølvkompasset: Komiteen for Sølvkompasset ønsker kandidater til årets 

utdeling. Kretsstyre tenker på flere navn, Jon Harald Aase ble nevnt som en 

verdig kandidat.  

 Søkt midler: Kretssekretær har søkt midler hos Hordaland Fylkeskommunes 

aktivitetspost sammen med NSF på speiderdagen og Peffkurs og har søk bare 

for KM til Snøhulekurs. Det er også søkt støtte fra BKK til Speiderdagen. 

 Vekstrapport med tall og grafisk fremstilling ble gått gjennom på 

kretsstyremøte, vil også bli vedlagt referatet.  

o Snøhulkursstatus 

 Martin Grønfjell og Bybanen skal spørres, Snøhulekurs slutten/starten av 

mars/april, teorikveld – februar/mars. Amalie har tatt på seg å spørre Martin 

og Bybanen.  

o Økonomi og budsjett 

 Gjennomgått og diskutere  
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Vedtakssaker 

Retningslinjer for deltagelse på Bjørgvin krets sine arrangementer 

 

Saksnr: 02/17 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

Da det ikke eksiterer noen formelle retningslinjer for deltagelse på Bjørgvin krets sine 

arrangementer, har kretssekretæren laget et forslag til retningslinjer som deltagerne som deltar 

på våre arrangementer og vi som arrangører kan forholde oss til. Retningslinjene inneholder 

informasjon om påmelding, betaling og avmelding.  

 

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret vedtar at «Retningslinjer for deltagelse på Bjørgvin krets sine arrangementer» skal 

tas i bruk og vedlegges alle kretssarrangementer.  
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Vedtakssaker 

Retningslinjer for arrangører ved Bjørgvin krets sine arrangementer 

 

Saksnr: 03/17 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

Da det ikke eksiterer noen formelle retningslinjer for arrangører ved Bjørgvin krets sine 

arrangementer, har kretssekretæren laget et forslag til retningslinjer som arrangører som 

avholder våre arrangementer kan forholde oss til. Retningslinjene inneholder informasjon om 

invitasjon, økonomi og rapportering/ evaluering.  

 

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret vedtar at «Retningslinjer for arrangører ved Bjørgvin krets sine arrangementer» 

skal tas i bruk og vedlegges alle kretssarrangementer.  

 

 

 

 


