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Referat kretsstyremøte 29.11.2017 kl 1800 

Oppmøte: 

Kretsleder: Ikke møtt 

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Martien Akse  

Styremedlem: Morten Ormberg 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Ikke møtt 

 

Vedtakssaker 

Styre er ikke vedtaksdyktige, pga. sykdom. Vedtakssakene blir flyttet over til neste styremøte. 

20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

21/17 Nytt markeringsmateriell til Bymanøver 

23/17 Ny datamaskin til kretssekretær 

 

Drøftingssaker 

o Årsmøtet 2018 
o Innkalling sendes ut minst ? uker før (obs sjekk regler hvem som kan møte, alder) 

▪ § 2.1.1 MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT  
Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består 
av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre 
kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 
10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-
, forslags- og stemmerett: - Gruppeledere. - Valgte representanter fra 
gruppene. - Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer. - To Rover-
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representanter, valgt av kretsens roverting. - To patruljeførerrepresentanter, 
valgt av kretsens patruljeførerting. Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: 
- Ansatte i kretsen. - Medlemmer i faste komiteer. Alle medlemmer i kretsen 
kan møte som observatører. 

o Sakspapirer sendes ut minst… 6 uker før? 

o Konstituering – trenger møteleder, referent, underskrivere, tellekorps 

o Hilsener – invitere gjester! 

▪ St. Georgs Gildene, NSF, KFUK – KFUM sivil 

o Årsmelding – hva mangler så langt? 

o Oritentering legatet 

o Regnskap 2017 

o Kontingent 

o Arbeidsplan/terminliste 

o Budsjett 2018 

o Vekst 

o Innkommede saker/annet 

o Valg 

o Avslutning, hederstegn, gaver 

▪ Opptak av nye leder – sendt ut til gruppene.  

o Budsjett 2018 

o Gått igjennom, og endret på noen av postene.  

o Årsmøte UngVest (HBUR) 

o Morten Ormberg og Martine Akse stiller på årsmøte. Morten Ormberg stiller 

til valg i Ung Vest styret.  

o Felles styremøte med NSF før jul 

o Vi rekker ikke dette før jul, så vi prøver å sett det opp i jan/ feb. 2018 

o Innkommet epost vedr. konfirmantleir 

o Kretsstyret ønsker å være med på dette om det ikke er noen kostnad for 

kretsen. Laksevåg, Eidsvåg blir utfordret. Eventuelt LIV kurs deltagere.  

Orienteringssaker 

o Bymanøver 2017 

• Bymanøver 2017 gikk av stabel den 28.oktober. Det var et godt arrangement 

med mange fine poster og ok vær. Det var litt problemer i småspeiderløypen, 

men ting løste seg etter hvert. Manøveren gikk med godt overskudd som skal 

deles med NSF.  

o Landåspikenes Bruktmarked 

• Deler av kretsstyret fikk ryddet ut en del utsyr fra det gamle lageret og tatt det 

med på Landåspikenes bruktmarked. Det ble solgt unna litt av utstyret og vi 

fikk inn 3591 kr til kretsen.  

o Ledertrening (LIV kurs/ ELFUL) 

• Ingen oppdatering herfra pga. sykdom. Kretssekretær Kine Nyhammer skal 

passe på at kursene kommer inn på kretsens terminliste.  

o Oppdatering Lederlyst 
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• Ingen oppdatering herfra pga. sykdom. 

o Oppdatering etter Gildemøte 

• Ingen oppdatering herfra pga. sykdom. 

o Terminliste vår 2018 

• Orienterte utvalgene om frister for levering av aktiviteter til terminlisten.  

o Peffkurs samarbeid 

• Se vedlagt regnskap. To representanter fra KM deltok på NSF sitt peffkurs og 

4 representanter fra NSF deltok på KM sitt peffkurs. Begge utvalgene fra hvert 

sin krets diskuterte mulighetene ved å ha kursene på samme plass slik at man 

kan samarbeide på måltider og andre felles fasiliteter. NSF har peffkurs for en 

litt annen målgruppe enn KM. Da NSF fokuserer kursene på speidere som 

allerede har vært peff en stund, mens KM har kurs for helt fersk peffer.  

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• UAB: Ungdomstur vinter 2017 er klar og holdes 08-10.des. Her blir det god 

stemning, mat og aktivitet. 

• RB: Roverkontaktsamling, lederkonferanse, Juletur.  

• Gruppeledere utbytting i Florvåg.  

• KULtur familieløype - Bymanøver 
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Vedtakssaker 

 

Saksnr: 21/17 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

Markeringsmateriellet som tilhører Bymanøver trenger en oppdatering. Og for å gjøre 

manøveren mer synlig i bybildet er det ønskelig å erstatte dagens markeringer med 

eksempelvis beachflagg som vil markere hver post i hver løype, i tillegg eventuelt start og 

mål. 

Eksempel: Beachflagg, pris per flagg 1200kr. Flagg til hver post i begge løyper (12): 14 400kr 

Det er også mulig å velge annet materiell til å markere manøveren.  

Jeg foreslår at pengene til dette tas fra årets Bymanøver regnskap, eventuelt neste år. Da kan 

det settes en høyere deltakeravgift.   

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret godkjenner at det kan kjøpes nytt markeringsmateriell til Bymanøver ved å belaste 

årets Bymanøver regnskap med kostnaden.   
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Innkommet epost: 

 

Hei Erlend 

Da vi stod på stand på trosopplæringskonferansen fikk vi besøk av en dame ved navn 

Anine Mildestredt. Jeg vet ikke om hun har vært i kontakt med deg eller om du 

kjenner til dette. 

 

Hun planlegger et «KonfirmatLEIRtilbud» til alle konfirmantene i Bjørgvin prosti 

høsten 2018. Her vil hun gjerne ha alle menighetene og alle organisasjonene på banen. 

  

Hun tenker seg blant annet en speiderleir på leiren. Hun sa det var ca 8000 

konfirmanter i bispedømme, men mange menigheter har etablerte opplegg. Hun tenkte 

seg derfor at det kanskje kunne være aktuelt for ca 800 og at av disse ville kanskje 80 

kunne tenke seg speiderleirvarianten. 

  

Leiren skal være i Bergensområdet i starten av høstferien 2018, fra fredag kl 18 til 

mandag kl 18. Pris ca 1100-1500. Motto er: Sammen FORandre. 

  

Anine inviterer alle menigheter, organisasjoner og andre til en infomøte i SÆLEN 

(kirken) tirsdag 14. november kl 13-16. 

 

Vi synes selvfølgelig det hadde vært topp om KMspeiderne kunne bidratt her og 

tenker at dette kanskje kan være en oppgave for kretsen. Kunne dere få engasjert noen 

grupper til å danne grunnlaget på denne leiren? Jeg tror ikke hun hadde så mange 

tanker om akkurat hvordan leiren skulle være, men det er antagelig mye av 

programmet som er felles slik at speiderne bare skal lage rammen. Dette får dere 

sikkert vite mere om hvis dere har anledning til å stille på møtet. 

 

Anine har telefonnummer 93024312 og dere kan gjerne kontakte henne for nærmere 

informasjon. 

 

Er dette noe kretsen har anledning til å følge opp? 

Vi kan være behjelpelig med trykksaker o.l som er naturlig at kommer fra kontoret. 

  

  

UNNI BJERKE 

Programkonsulent 

KFUK-KFUM-speiderne 
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Annet: 

Giver Prosjekt Antall 

K-stud (Kristelig studieforbund) Peffkurs 2        2 000,00  

K-stud (Kristelig studieforbund) Peffkurs 3        2 400,00  

Bergen Kommune KULtur (Vekst)      15 000,00  

Bergen Kommune Administrasjonstilskudd      45 600,00  

Hordaland Fylkeskommune Driftsstøtte      29 026,00  

Hordaland Fylkeskommune Ungdomsarrangement      27 000,00  

Hordaland Fylkeskommune Speiderdagen      50 000,00  

Hordaland Fylkeskommune Peffkurs samarbeid      46 000,00  

      

SUM     217 026,00  

 


