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Referat kretsstyremøte 04.10.2017 kl 1800 på Speidersenteret 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Julie Andra Taule Nordli  

Styremedlem: Morten Ormberg 

Vara: Vegar Klyve 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Ikke møtt 

 

Vedtakssaker 

18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

19/17 Ledertreningsfondet 

Søknad fra 1. Loddefjord til Ledertreningsfondet ble avslått da søknaden ikke oppfylte 

kravene i henhold til retningslinjene til ledertreningsfondet.  

1 FORMÅLET ER Å GI ØKONOMISK STØTTE TIL  

1.1 Aktive speidere og ledere i Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som 

ønsker å delta i lederutviklingsprogram nasjonalt og internasjonalt. 1.2 Videregående 

kurs, så som LIV-kurs, Roland-kurs, KILT, ledertreningskurs på krets eller landsplan. 

1.3 Kurs, konferanser, landsmøter som ikke dekkes over kretsens vanlige budsjett 

dersom dette er motivasjonsfremmende og utviklende for søkeren og søkernes gruppe 

eller kretsen. 1.4 Lederutviklingsprosjekt i regi av samarbeidende grupper. 
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Drøftingssaker 

o Lageret på Nyborg, status og ny dato for gjennomgang av resten av lageret. 

o Utstyret er sortert, det som nå trengs er å flytte litt til nytt lager, og kaste en del 

 Det har vært sortering på lageret, av utstyr som skal kastes, selges, 

flyttes og det som skal bli stående på lageret. Det trengs folk og bil for 

å få flytte utstyret til nye lageret og det som skal kastes og selges. Det 

må sette opp en dag til dette når vi har fått datoen for når neste 

markedsdag skal være. Når dette er avklart sette det opp en egnet dato 

til flytting og kasting av utstyret som er sortert på lageret.   

 

o Landåspikenes bruktmarked  

o Julie Andrea Taule Nordli melder oss på markedet. Det trengs folk som kan 

rydde ut, kjøre boss, lage prisliste og få alt klart til salgsdagen. Kretsstyre må 

ha mulighet til å stille på salgsdagen og på ryddedagen i forkant. Julie Andrea 

Taule Nordli gir kretsstyre tilbakemelding om når det blir markedsdag på 

Landås.  

 

o Økonomioppdatering 

o Rapport ettersendes 

 Kretsstyre har gått igjennom økonomioppdatering så langt i år. Ikke 

alle inntekter er ført, dette gjelder spesielt de øremerkede tilskuddene. 

Kretssekretær Kine Nyhammer går gjennom å lager oversikt over alle 

innkommende inntekter fra ulike søknadsordninger.  

 

o Oppstart budsjett 2018 – de store linjene 

o Poster som kretsstyre ønsker å prioritere: ledertrening, vekst, sparing og nye 

inntektskilder. 

 

o Snøhulekurs 2018 – status pr nå 

o Det er satt opp to leder som har sagt ja til å drive snøhulekurs. Kretsleder 

Erlend V. Thorsen og Tor Erik Talhaug er hovedleder på tur. Det regnes 

fremdeles flere leder for å kunne gjennomføre kurset. Erlend V. Thorsen jobber 

med å kontakte aktuelle navn.   

 

o UAB og opptak nye ledere samt nytt peffkursopplegg og evt. samarbeid NSF 

o Det er litt stille fra UAB for tiden, leder skifte. Kretsleder Erlend V. Thorsen 

og Kretssekretær Kine Nyhammer skal ha et møte med Martine Akse og Merete 

Karlsen. Det må lages en plan for veien videre og hvordan man skal få brukt 

midlene som er kommet inn til UAB og peffkurssamarbeid. Det vokser i antall 

deltager på peffkurs og det er derfor viktig at vi har et velfungerende UAB.   

Orienteringssaker 

o Ledertrening (LIV kurs/ ELFUL) – oppdatering 

 Sivilkretsen hadde oppstart av LIV kurs i slutten av september. Kretsleder 

Erlend V. Thorsen, Julie Andrea Taule Nordli, Tor Erik Talhaug, Marta Nagel 

og Aslaug Mork Topphol deltok som stab/ observatør på første helgesamling 

(Ludvig). Speiderne har fått innsikt i opplegget og var godt representert. 
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Videre samarbeid ser svært positivt ut. Fokuser videre vil være å få med 

deltager fra speideren som ønsker å gå på LIVkurs.  

 Det er ikke jobbe noe mer med samarbeid angående ELFUL.  

 

o Melding fra gruppeleder, se vedlegg 1 

 Kretsstyret er orienter. 

 

o Oppdatering Bymanøver  

 Alt går bra, Bymanøveren er på skinner. Både speiderløypen og 

småspeiderløypen er godt i gang med planlegging. Det er søkt Bergen 

Kommune og vi har fått tillatelse til å bruke de ulike byrommene. Gildene har 

full kontroll på familie løypen og vaffelsalget. Planleggingen av Bymanøver 

ligger svært mye bedre an enn i fjor, og det ser svært låvene ut.  

 

o Oppdatering Lederlyst 

 Det er ikke avklart sted for Lederlys, med det jobbes med å finne et sted som vi 

vanligvis ikke pleier å bruke. Det er sendt ut forespørsel om foredragsholdere 

angående temaet taushetsplikt og emner rundt dette. Det er også ønskelig å 

snakke om ledertrening og invitere medlemmer fra Landsstyret.  

 

o Tilskudd fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune 

 Bergen kommune driftstilskudd 45 600kr, Bergen Kommune til KULtur 

15 000kr, Hordaland Fylkeskommune driftstilskudd 29 000kr.  

 

o Erfaringer «Kom deg ut» - dagen (Vekst) 

 Positiv erfaring fra KOM deg ut dagen, veldig synlig ved årets arrangement. 

Dette var fordi vekstkonsulent Kine Nyhammer fikk med seg hjelperne 

Benjamin Skare, Martine Akse og Ida. Vi fikk bygge en apebro ved hjelp av 

pioneering. Broen ble svært stilig og synlig. Den var også kjempepopulært 

blant barna. I tillegg ble broen filmet av TV2 og NRK. Vi håper å få gjentatt 

suksessen til neste år.  

 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

 «Sammen for fred» KM speidere fra Kretsstyre stiller med skjorte på 

arrangementet for å vise speiderens tilstedeværelse.  

 Vekst oppdatering:  

 Positiv gjennomføring av «KOM deg ut dagen». 

 Florvåg speidergruppe har fått inn ny gruppeleder og 50 nye speidere.  

 Fyllingsdalen speidergruppe er blitt hvilende da gruppene miste alle 

medlemmene og lederne ikke ønsket å forsete. 

 KULtur har fått penger og vil bli gjennomført svært synlig under årets 

Bymanøver. Det blir engen familie løype laget av Gilden samt noe 

aktivitet på Festplassen.  

 Speiderdagen er blitt gjennomført for siste gang i år og alle gruppene 

som deltok vil motta en teltovn samt et gruppebeachflagg.  

 Ny speidergruppe i Nordhordland under utvikling, denne vil få navn 

Holsnøy speidergruppe, her mangler det gruppeleder.  

 Kretssekretær Kine Nyhammer informerer om ny Instagram konto for Bjørgvin 

krets, den heter BjorgvinKMspeider. Oppfordr alle til å følge kretsen på 

Instagram samt å bruke #BjørgvinKMspeider på alle speiderrelaterte bilder. 
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Disse blir da synlig for alle når man trykker på framsidebilde på kretsens 

nettside.  

Annet 

- Linda har blitt spurt om få fortsette å føre regnskap for kretsen videre i 2018, dette har 

hun sagt ja til.  

- Linda ønsker mindre kompensasjonen for regnskapsjobben enn hun får i dag. 

Kretsstyre skal jobbe med å finne en ny løsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


