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Referat kretsstyremøte onsdag 23.08.2017 kl 1800 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Julie Andra Taule Nordli  

Styremedlem: Morten Ormberg 

Styremedlem: Vemund Breivik  

Vara: Vegar Klyve 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Ikke møtt 

 

Vedtakssaker 

17/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Drøftingssaker 

o Terminliste høsten 2017 

o UAB sender inn datoer til kretssekretær så fot som mulig. RB sender 

fortløpende sine datoer og arrangementer. Lederkonferansen – Kretssekretær 

sender forespørsel til forbundet angående dato krasj i oktober.  
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o Snøhulekurs 2018 

o Diskusjon om hvor det er mulig å ha snøhulekurs utenom på Finse. Kretsstyre 

må begynne planleggingen tidlig. Mulig å snakke med Rogaland krets 

angående snøhulekurs samarbeid. Kretssekretær snakker med Forbundet 

angåeden nasjonal støtte til Snøhulekurs om vi gjør arrangementet åpent 

nasjonalt.  

o Personer som kan være aktuelle i stab: Tor Erik Talhaug, Martin Grønnfjell, 

Vemund Breivik, Julie Andrea Taule Nordli, Erlend Veland Thorsen, Martine 

Akse, Astrid Fykse Jakobsen, Ida Sofie Søfteland, Stian Lien, Bybane 

studentspeiderlag.   

o Martine har informasjon angående snøhulekurs 2017.  

o Kretsstyremøtedator høst 2017/vår 2018 

o Onsdag 04.10.17 

o Onsdag 29.11.17 

o Datoer i 2018: 

 31.01.18, 21.02.18 

o Årsmøte 4 mars 2018  

 Julie hører med Åsane kirke om vi kan ha Årsmøte der. 

o Dato for gjennomgang av lageret på Nyborg 

o Dato 08.09.17 – Kretssekretær kontakter Coop Nyborg om når det passer at vi 

kommer å begynner å flytte ut. Kretssekretær kontakter ulike personer som kan 

hjelpe til. Kretssekretær og Julie A. T. Nordli sjekker ut utstyret i Sælen kirken.  

o Landåspikenes bruktmarked – Vi må gå gjennom utstyret slik at vi vet hvilke 

utstyr vi har som kan selge.  

o Kandidat til trosopplæringsprisen 2017? 

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

Ingen kandidater 

o Trosopplæringskonferansen 2017? 

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

http://www.iko.no/2017/4/trosoppleringsprisen-2017/9546
http://www.iko.no/2017/5/trosoppleringskonferanse-2017
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Ingen kandidater 

 

Orienteringssaker 

o Ledertrening (LIV kurs/ ELFUL) 

 Ingen tilbakemelding på utsending angående stab i de ulike lederkursene. Julie 

A. T. Nordli ønsker å være med i en eventuelt stab i forbindelse med LIV – kurs 

til KFUK – KFUM. Kretssekretær sender ut informasjon til de aktuelle 

målgruppen og til alle gruppeledere.  

o Oppdatering ansvarsfordeling (Bymanøver og Lederlyst) 

 Bymanøver: Gudstjeneste: Ny ungdoms prest i Åsane kirke som muligens kan 

spørres til gudstjeneste på Festplassen. Høre med KFUK – KFUM angående 

musikkinnslag til gudstjeneste. 29.08 og 30.08 innkalling til komitemøte 

Bymanøver.  

 Lederlyst: 05. November. Julie A. T. Nordli og Erlend V. Thorsen lager 

opplegg, sende informasjon til kretssekretær som sendes ut til kretsen. Onsdag 

20.09 møte mellom Julie A. T. Nordli og Erlend V. Thorsen rundt kl 15.00.  

o Landåspikenes bruktmarked (Søndag 27.08.17?) 

 Kretsstyret ble enige om at 27.08 blir for tidlig og at vi heller stiller på det 

neste markedet i slutten av september. Kretssekretær sender ut info i kretspost 

om at folk kan stille med ting som kan selges på marked #Miljø #Heia 

gjenbruk. Det sendes også mail direkte til gruppelederne. Frist (04.09) for å gi 

tilbakemelding om de har noe som kan selges. Mulig å levere fra seg på utstyr 

på Nyborg den 08.09 og 09.09.  

 Salg av mat og kaffe på standen.  

 Masse promotering av markedet og varene vi ønsker å selge. 

o Vipps (Arrangement – 91671) 

o Nytt kursopplegg peffkurs (se vedlegg) 

o Referat felles styremøte KM/NSF 07.07.17 
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o Ny generalsekretær ansatt på forbundskontoret  

(https://kmspeider.no/aktuelt/ny-generalsekretar-ansatt-article5957-870.html) 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

 Oppdatering ansatt: Flagg speiderdagen, kretsstyre syntes felles bilder er greit 

så lenge det er objektivt og ikke favorittseirer et av forbundene.  

 Gjensidige søknad: oppfordre gruppene til å søke selv, kretsen ønsker at det 

søkes penger til ledertrening.  

Annet 

- Hvordan skal ledere forholde seg til speidere. 

Grenser, når sier man i fra, hvor går grensen, taushetsplikt. Viktig å sette rolle når 

man arrangerer tur. At det er tydelig hvem som er leder på tur. Veiledningsbok til de 

ulike utvalgene «Alle barn trenger en plass i solen». Oppslagsverk som de som 

arrangerer turer får med på hvert arrangement. Holdninger og handlinger kurs for 

Unge ledere i kretsen/ UAB.  

https://kmspeider.no/aktuelt/ny-generalsekretar-ansatt-article5957-870.html

