
Referat felles styremøte for Bjørgvin krets av 

KM-speiderne og Hordaland krins av NSF 

07. Juni 2017 kl 20:00 – 22:30 på Speidersenteret  

 

Deltagelse på møte: 

Hordaland Krins 

Kretsleder: Hege Christin Olsen 

Visekretsleder: Anita Reiersen  

Daglig Leder: Endre Helland 

 

Bjørgvin Krets 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Visekretsleder: Harold Trellevik 

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

 

Saksliste  

1. VM i speiding 

ELFUL har hat evalueringsmøte 06.06.17, og rapporten fra VM vil bli ferdigstilt snarest og 

vil deles med begge kretsstyrene. Daglig leder av NSF Endre Helland går igjennom foreløpig 

rapport fra ELUF. Det diskuteres også saken angåeden posten under VM som hadde en 

uheldig plassering. Saken har vært opp i felles styremøtet og i begge kretsstyrene, behandlet 

og styrene har konkludert med ulike tiltak som kan forebygge forvirring og postplassering i 

framtiden. Begge styrene skal også jobbe med hvordan man møte speiderne når ubehagelige 

situasjoner oppstår. Beredskaps håndtering er et viktig fokus.  

 

2. Felles retningslinjer 

a. VM i speiding: 

• Utlyser konkurranse om nytt motiv til VM merket for 2018 og framover.  

• Lage en frontsiden til VM i speiding sine retningslinjer, for at begge 

retningslinjene skal ha sammen stil.  

 

 



• Felles styre går igjennom endringer som er markert med gult i dokumentet 

samt D1.2 og 3.2.1 som kretsstyre i Bjørgvin i KM hadde å tilføye. 

Kretsstyrene godkjenner retningslinjer med endringene som er nevnt. 

b. Bymanøver: 

• Under felles styremøte foretar Daglig leder i NSF Endre Helland små 

rettinger i teksten samt skrivefeil i dokumentet.  

• Felles styre går igjennom endringer som er markert med gult i dokumentet 

samt 3.2.1, 4.2 og 5.0. som kretsstyrene hadde å endre. 

Kretsstyrene godkjenner retningslinjer med endringene som er nevnt. 

3. Kontrakt lager 

Kontrakt for felles lager er ikke per i dag ferdigstilt. Den ferdige kontrakten blir sendt 

ut til gjennomlesning før signering. Kretsstyret i KM har følgende ønsker til 

kontrakten: avtalens varighet, pris og oppsigelsestid. 

 

4. Felles lager – retningslinjer 

Kretsstyrene godkjennes retningslinjer for felleslager med endringene diskutert ved 

møtet. (Daglig leder i NSF Endre Helland har rette endringene i dokumentet under 

møtet). 

 

5. Speiderdagen – hva gjør vi videre? 

Vi har fått tildelt 50 000 kr fra Hordaland Fylkeskommune til gjennomføring av 

speiderdagen. Det er 8 grupper i Hordaland som deltar på arrangementet.  

Forslag til fordeling av midlene:  

• Utdeling av pakke/ gave til de speidergruppen som deltar.  

o Markerings flagg til de gruppene som har deltatt på speiderdagen. 

o Pizza ovn til gruppen (gave) + unikt merke. 

• Noe av midlene vil bli brukt til administrative kostnader samt produksjon av 

markedsføringsmateriell.  

Speiderdagen – Veien videre: 

• Kretsstyrene bestemmer at 2017 blir siste år med speiderdagen for denne 

gangen.  



6. Bymanøver for alle 

• Søkt om midler for fra KUP – Hordaland Fylkeskommune på 120 000kr til nytt 

prosjekt «Bymanøver for alle»  

• Friluftsgudstjeneste på festplassen (er dette mulig? Ulriken speidergruppe 

(som har hat ansvar for gudstjenesten de siste årene, ønsker helts å ha 

gudstjenesten i kirken). 

• Viktig at vi fornyer oss, følger tider og trender.  

• Synlighet for befolkningen. 

• Byvandring – speiderstil. 

Bjørgvin krets av KM som har ansvar for Bymanøver vil jobbe videre med prosjektet, 

med eventuelt hjelp fra Hordaland kris av NSF.  

 

7. Peffkurssamarbeid 

Det er mottatt støtte på 46 000 kr fra Hordaland Fylkeskommune til nytt samarbeids 

prosjekt om felles peffkurs.  

Dette vil kretsstyrene at man skal jobbe med for å få oppfylt kravene i søknaden: 

• Få samlet ung aktiv Bjørgvin og speiderombudet for å kunne starte nytt felles 

prosjekt. Få til en slik samling før sommeren.  

• Prøve med felles peffkurs 1 til høsten.  

• Starte med samordningssamling før peffkurset og sette opp evalueringsmøtet 

etter kurset.  

• Følge budsjettet som er satt opp til søknaden, prosjektet må gjennomføres 

innen 2017.  

 

8. Annet 

a. Forslag til kurs: 

• Padlekurs med sertifikat.  

 

 

Neste møte: forslag Nov/ des 2017.  

Harold kan: 03.nov til 30.Nov. (– uke 45). 


