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Referat kretsstyremøte 21.02.2018 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 

Vara: Vegar Klyve 

Valgkomite: Karianne Jansen 

 

Vedtakssaker 

03/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Drøftingssaker 

o UAB ønsker stemmerett på årsmøte på lik linje med Rover Bjørgvin. 

• UAB ønsker at to representanter fra UAB får møte, tale, forslags og 

stemmerett på lik linje som Rover Bjørgvin. UAB tar dette opp under 

konstituering før Årsmøte starter. Det er opp til årsmøte å bestemme om 

forslaget blir godkjent.  

o Årsmøtet 2018 
• Innkalling – Sendt ut. Husk at alle fra kretsstyret må melde seg på via skjemaet på nettsiden.  

• Sakspapirer – er klargjort og sendt ut til alle.  
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• Hilsener – Gjester er invitert – Gildene og Ung Vest har meldt seg på. Sindre fra Landsstyret 

kommer på årsmøte og snakker om: Futura og mer deltagelse fra kretsen på både nasjonale- 

og kretsarrangementer. Det er også ønskelig fra kretsstyret at han snakker om vekst.  

• Årsmelding – Ferdig – Må signeres av Vemund F. Breivik.  

• Budsjett 2018 – Ferdig – mangler bare tall for transport landsleir.  

• Regnskapet 2017 – Må signeres Vemund F. Breivik. 

• Innkommede saker/annet – Det er ikke kommet inn noen innkommende saker til årsmøte.  
 

o Sakspapirer 

• Ferdig og sendt ut til alle gruppene, lagt ut på nettsiden og kretsstyret har gått 

gjennom.  

o Oversikt over hvem gjør hva på Årsmøtet 

• Ligger vedlagt i eget ark. 

o Mat årsmøtet? 

• Kretssekretær Kine Nyhammer bestiller middag til årsmøte fra en av de lokale 

pizzabakeriene i Åsane da Dolly har lagt ned.  

o Fellestransport landsleir priser 

• Se eget ark. Kretsstyret har bestemt at transporttilbudet som kretsen tilbyr er 

tog til og fra Landsleir, det er beste løsningen både i forhold til pris, komfort 

og miljøet. Det er bestemt at Schenker får oppdraget med å frakte godset tur/ 

retur. Det er fullt mulig for gruppene å finne egen transport til og fra 

Landsleir.  

o Margith Jonsen fyller 80 år 3.mars. Det er kommet ønsker om markering.  

• Julie Andrea Taule Nordli tar ansvar. Margith skal ha åpen dag i speiderhuset 

i Loddefjord. Julie møte opp og viser takknemlighet på vegne av kretsen for 

flere år som speiderleder.  

o Vervemerket – presentere på Årsmøte 
• Mulig å få speiderbutikken til å selge det?  

• Merke kan gå nasjonalt? 

▪ Kretssekretær Kine Nyhammer lager kampanje og får sendt ut informasjon til 

gruppene. 

 

Orienteringssaker 

o Vekstrapport 2017 

• Vekstkonsulent Kine Nyhammer har presentert sin rapport for 2017. Kretsstyre 

har gått gjennom. Rapporten vil bli lagt fra for kretsen på Årsmøtet.  

o Oppdatering valgkomiteen 

• Valgkomiteen har funnet følgende kandidater til de ulike vervene 

• Kretsstyret: Morten Ormberg, Martine Akse Ingrid P. Larsen, Herleik O. 

Johnsen og Julie A. T. Nordli. 

• Bymanøver: Jon Harald og Karianne Jansen 

o Snøhulekurs 
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• Kretssekretær Kine Nyhammer har ansvar for å få kjøpe inn togbilletter til 

lederne som skal delta på snøhulekurs.  Dette må gjøres snarest.   

o Revisor  

• Erlend V. Thorsen tar kontakt med Dag Eikeseth fra St. Georgs Gildene og 

hører med han om han kunne tenke seg å være revisor for 2018.   

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

o Kretsleir 2020 

• Julie A. T. Nordli og Amalie U. Bjerk har lyst å lage kretsleir og har vært i 

kontakt med en del aktuelle kandidater. Julie A. T. Nordli har fått ansvar for å 

snakk om kretsleir på årsmøte og inviter de som ønsker å være med på å lage 

kretsleir på et uformelt møte.  

 


