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Referat kretsstyremøte 01.06.2017 kl 1800 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Julie Andra Taule Nordli  

Styremedlem: Morten Ormberg 

Styremedlem: Martine Akse 

Roverrepresentant: Ikke møtt 

UAB representant: Ikke møtt 

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

Vedtakssaker 

13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent innkalling og saksliste 

14/17 Retningslinjer for felles lager 

Kretsstyret godkjenner retningslinjer med endringer angåeden avtalens varighet, pris 

og oppsigelsestid.  

15/17 Reviderte retningslinjer for Bymanøver 

Kretsstyre godkjenner retningslinjer med endringene under 3.2, 5.0 og sjekkliste.  
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16/17 Reviderte retningslinjer for vestlandsmesterskapet 

Kretsstyre godkjenner retningslinjer med endringene under D1.2 og 3.2.1.  

Drøftingssaker 

o Terminliste høsten 2017 

o Begge utvalgene kommer med terminliste til høsten i løpet av august.  

o Kandidat til trosopplæringsprisen 2017 

(http://www.iko.no/2017/4/trosoppleringsprisen-2017/9546) 

o Kretsstyret har drøftet og vil komme tilbake til dette ved et senere tidspunkt. 

o Trosopplæringskonferansen 2017 

(http://www.iko.no/2017/5/trosoppleringskonferanse-2017)  

o Kretsstyret har drøftet og vil komme tilbake til dette ved et senere tidspunkt. 

o VM i Speiding 

o Kretsleder Erlend V. Thorsen informerte om hendelsen på VM angående en 

post som ble plassert på uheldig sted under årets VM. En gruppe har reagert 

og tatt kontakt med NSF (arrangørene av årets VM) og KM angående 

hendelsen og hvordan speiderne ble møtt under arrangementet. Kretsstyret 

understreket viktigheten av å møte speiderne med respekt og forståelse som 

leder, spesielt når uheldige hendelser forekommer. Saken vil også være tema 

på neste fellesmøte KM/NSF.  

o Kretsleir 2020 

o Kretsstyret diskuterer aktuelle kandidater som kan være egnet å sitte i HK til 

leir 2020. Det planlegges å sette opp et leir kick-off møte for å samle aktuelle 

kandidater som kan planlegge kretsleir og være en del av HK. Ønskelig å få 

dette gjennomført etter sommeren.   

o Oppstart prosjekt «nye inntekts kilder» 

o Loppemarked (i speiderstil) på  Slettebakken skole (Landåspikenes 

bruktmarked) Styremedlem Julie Andrea T. Nordli undersøker muligheten for å 

http://www.iko.no/2017/4/trosoppleringsprisen-2017/9546
http://www.iko.no/2017/5/trosoppleringskonferanse-2017
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ha en plass ved Landåspikenes bruktmarked, hvordan dette fungerer og priser. 

Sender informasjonen videre til kretssekretær Kine Nyhammer. Kretssekretær 

husker å informere om loppemarkedet når dette er avklart på nettsiden, 

facebook og via kretspost.  

Orienteringssaker 

o LIV kurs – møte med KFUK – KFUM sivil. 

 Kretsleder Erlend V. Thorsen og kretssekretær Kine Nyhammer deltok på møte 

med KFUK – KFUM sivil og diskuterte LIVkurs og speiderLIV. Kretsleder og 

kretssekretær har laget en plan om å kontakte aktuelle kandidater som kunne 

tenke seg å bidra/ være leder på LIVkurs og speiderLIV. Kretsstyret ønsker å 

få til nok stab til å kunne gjennomføre/ samarbeide om både speiderLIV og 

NSF sitt lederkurs ELFUL.  

o Oppdatering ansvarsfordeling (Bymanøver, Lederlyst og merkekurs) 

 Lederlyst: Det vil bli satt opp Leder Kick off til høsten for å motivere lederne.  

 Merkekurs: planlegges å settes opp igjen til høsten, kan diskuteres blant 

lederne på leder kick off.  

 Bymanøver: Nestleder Harold Trellevik har kommet i kontakt med aktuelle 

ledere som kunne tenke seg å bidra i komiteen på Bymanøver. Ca 3/4 i 

småspeiderkomiteen foreløpig. Harold Trellevik har tatt kontakt med ulike 

aktuelle plasser og personer angående poster til Bymanøveren.  

o Økonomioppdatering/resultat søknader 

 Gått gjennom regnskapet så langt i 2017.Kretssekretær Kine Nyhammer tar 

kontakt med regnskapsfører Linda Odland angående poster i regnskapet som 

kretsstyret synes virker feil. Det informeres om godkjent søknad hos 

Hordaland Fylkeskommunen sitt støtteordning angåeden aktivitet. Det er gitt 

27 000kr til UAB sine ungdomsarrangement. Det er også blitt godkjent felles 

søknad fra Hordaland Fylkeskommunen sitt støtteordning angåeden aktivitet 
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der NSF og KM har sendt inn felles søknad angående samarbeid med peffkurs 

og speiderdagen.   

o Ledersamtale 

 Anne Hanson sa ja til å gjennomføre ledersamtale for ny gruppeleder i 

Florvåg. Samtalen ble gjennomført 29.05. Gruppeleder i Florvåg satt stor pris 

på og hadde stor nytte av ledersamtalen.  

o Merkemøte  

 Avlyst pga. for lite deltagelse. Planlegger å sette opp møte på nytt til høsten.  

o Oppdatering Hypersys (Se vedlegg 1) 

 Lest og diskutert vedlegg. Ønsker til arrangement modul i Hypersysl: Betaling 

ved påmelding, også med paypall eller fakturaløsning. 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

 Ingen oppdatering fra UAB eller RB. Ansatt informer om små saker angående 

bedriftskredittkort, vipps og tidligere gruppe (1. Bergensbanen KFUM).  

 

Annet 
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Vedlegg 1: 

Hei Kine 

Arrangementsmodulen er ennå ikke ferdig. Unicornis har ikke arbeidet med den på en god 

stund. Vi er blitt lovet at de snart skal starte opp igjen, og vi kommer til å ha møte med 

utviklerne, forhåpentligvis før sommeren.  Jeg noterer dine ønsker og skal ta dem med i det 

videre arbeid. 

 

Inntil da arrangementsmodulen er ferdig, anbefaler vi bruk av det gamel medlemsregister til 

arrangementspåmeldinger. Det gamle system oppdateres ukentlig med data, som mobil, 

epost og politiattest, fra Hypersys. 

 

Jan  

 


