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Referat kretsstyremøte 20.03.2017 kl 1800 

Åpning ved Harold 

Vedtakssaker 

08/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent, Kine og Hanne-Emilie var ikke tilstede 

 

09/17 Møteliste 2017 

Satt opp kretsstyremøter på følgende datoer: 19 april, 7 juni, 23 august, 11 oktober, 29 

november. Ved augustmøtet skal møtedatoene bekreftes i styret siden ting kan ha endret seg i 

forhold til skole/annet. 

 

10/17 Kredittkortvedtak 

Vedtatt, med ordlyd:  

Kretsstyret bekrefter tidligere vedtak om at kretsen skal ha et kredittkort, med følgende 

presiseringer:  

 Kretsen ansatt, for tiden Kine Nyhammer, får fullmakt til å bestille og bruke 

kredittkortet på vegne av kretsen 

 Kredittkortet skal ha en kredittgrense på 20.000,- 

 

Drøftingssaker 

o Sirkusteltstenger 

o Merete: Dette er strengt tatt boss, ved innflytting nytt lager må disse 

fjernes/kastes 

 

o Ansvarsfordeling (merkemøte, bymanøver, lederopplegg, snøhulekurs osv) 

o Merkemøte: Martine og Morten 

 Her må Kine hjelpe til litt for å finne litt mer om hva forbundet egentlig 

tenker at dette skal inneholde, finne tid/sted.  

 Skal eventuelt forbundet spørres om de vil sende over noen? 
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o Bymanøver: Harold og Julie 

 Her må løpeansvarlige være på plass FØR sommerferien 

o Lederlyst høst: Julie og Erlend 

 Vurdere om en skal ha en eller to samlinger. Kanskje kickoff etter 

sommerferien og så en «juleavslutning» i desember? 

o Snøhulekurs: Vemund og Vegar 

 Må da ha klar stab tidlig på høsten. Eventuelt se på samarbeid 

rogaland/haugaland som gjør noe tilsvarende 

 Eventuelt ha en backupmulighet med vinterspeidingskurs dersom 

vinteren blir like snøfattig som i år 

 

o Lageret 

o RB bekrefter at de skal gå i gang, de skal totalt kompenseres 5000,- for jobben. 

Vil også være nyttig at noen fra styret er med for å avgjøre hva som skal 

flyttes, hva som skal ligge igjen og hva som er boss. Julie hører med Tor Erik 

om han kan låne lastebil 

o Kine utarbeider rutiner for tilgang lageret, spesielt hvordan få tilgang på 

kveldstid, i helg osv. Og må ha rutine for utlån, hvem låner hva og når. 

 

o Nye inntektskilder  

o Mange forslag, en del som passer dårlig for en krets, men bra for en gruppe. 

Kine tar en gjennomgang og ser på hva som er mulig/tilgjengelig og dersom 

det er snakk om at grupper må gjøre jobben, er det mulig at kretsen tar 

«administrasjonsgebyr»? 

 Kollekt til kretsen 

 Bossplukk langs vei, obs mulig nye regler må være 18 år? 

 Plastplukking, sjekk om en også får adm. støtte 

 Kan kretsen få støtte fra andre kommuner, der det er speiderarbeid? 

 Kakesalg 

 Dugnadsarbeid 

 Grasrotandelen 

 Vakt på arrangement, Sykkel VM? 

 Loppemarked/speidermarked 

 Varetelling, evt om kretsen har avtale med en kjede og tar adm, men 

outsourcer til gruppene? 

 Do og tørk, kakesalg, fordelskortsalg 

 Finne mulige sponsorer 

 Dugnaden.no 

 Sjekk http://maincard.net/, fordelskort med kickback til organisasjon 

 

 

o Ny post i regnskapet/budsjettet – speiderdagen 

o Positivt, nye poster på inntekts/utgiftssiden kan opprettes, så lenge det er snakk 

om å endre på hvor ting føres, ikke at det har effekter på budsjett/regnskap 
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Orienteringssaker 

o Kretsleder på Årsmøteturne 

 Ble orientert, har vært på årsmøtene til NSF og KM Sivil.  

 NSF vil gjerne ha med flere øyvoktere, RB utfordret på det, samt de vil gjerne 

ha litt KM med på SpeiderLAN, orientere om i RB ref stab, og ta med i 

terminplan el. gruppepost når det nærmer seg 

 Sivil vil gjerne ha med speidere på LiV, må jobbes med 

 

o Ny prosess for registering av ledere og assistenter. 

 Ble orienter kort om 

 

o Juletur – manglende betaling  

 RB har ansvar for enten å gi Kine nødvendig kontaktinformasjon, eller selv å 

purre 

 

o Betalingskort 

 Ny gjennomgang av rutinene og klargjøring av punktet om at det skal meldes 

om hva kortet brukes til, FØR det brukes  

 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

 Informasjon om utsendte søknader, det ble oppfordret til at RB også melder inn 

sine aktiviteter der det kan være mulig å hente ekstern støtte 

 UAB skal etter hvert benytte nytt kursoppleg, og er med i pilotopplegg 

 Vandrerfilmnatt i påsken er avlyst, grunnet påske 

 RB skal derimot ha påsketur til Eidsvåg kirke, en overnatting 

Annet 

o Hvem er hvem i styret 

 

o Oppdatere Altinn 

o Altinn hadde trøbbel, har samlet inn personnummer og skjem for å melde inn 

nytt styre sendes inn førstkommende onsdag 

  


