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Referat kretsstyremøte 12.03.2018 kl 1800 

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Sandra Ulsmåg    

Styremedlem: Morten Ormberg 

Styremedlem: Martine Akse 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Ikke møtt 

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen  

 

Ingen åpning ved dette kretsstyremøtet. Martine Akse blir utfordret til å ha åpning på neste 

møte.  

Vedtakssaker 

04/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Drøftingssaker 

• Lederarrangement 

o Julie Andrea Taule Nordli har ansvar for gjennomføring av lederarrangement 

med hjelp av kretssekretær Kine Nyhammer. Det er ønskelig fra Årsmøtet at 

lederarrangementet inneholder et mer spennende og spenstig program. 

Kretsstyret har kommet med disse forslagene til aktuelle lederarrangement: 

▪  Kurs som er rettet mot lederne:  

• Snøhulekurs  

• Kelaterekurs/ brattkortkurs  
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• Lederteknikk  

• Kanokurs – Svartediket med overnatting.  

▪ Postløype for leder, ala Bymanøver/ VM/ Rover 3-kamp 

o Forslag til dato for lederarrangement: 01. -03. juni.  

• Intervju/samtale med kretsstyret om ny strategi 2020-2025 (vedlegg 1) 

o Kretsstyret ønsker å delta på dybdeintervju med landsstyret.  

o Kretssekretær Kine Nyhammer invitere dem til kretsstyremøte den 30.04, på 

Speidersenteret.  

• Ansvarsfordeling av arrangementer i 2018 (vedlegg 2) 

o Kretsleder Julie A. T. Nordli hjelper UAB med Vandrefilmnatt, arrangementet 

avholdes i Åsane kirke.  

o Lederarrangement blir i Juni. 

o RB sender invitasjon angående påsketur til Kretssekretær Kine Nyhammer 

o UAB har kontroll på Peffkurs 2, sender informasjon til Kretssekretær.  

o KLUS – Ta en ringerunde til alle lederne i kretsen å informer om kurs tilbudet.  

o Bymanøver – Harold Trellevik har hovedansvar fra kretsstyre. Aktuelle 

kandidater å spørre til HK er: Vanja, Astrid og Karianne.  

• Møtedatoer 2018 – Hvor ofte er det ønsket møte.  

o 1 gang per 6 uke. Datoer: 30.04 17.30-19.30, 31.05 18:00- 20:00, 22.06 (hos 

Kretsleder) 18:00-20:00. 

o Sette opp møte med NSF – Kretssekretær tar kontakt. 

o Sette opp møte med Gildene – Kretssekretær tar kontakt. 

Orienteringssaker 

o Hypersys – Arrangement 

• Informert styret.  

o Oppdatering fra Årsmøte NSF og KM sivil 

• Årsmøte NSF: Harold Trellevik deltok fra kretsstyret fra Bjørgvin. På Årsmøte 

ble det snakket om kretsleir, Turbo kluppene til Turlaget, VM i speiding på 

Herdla, Lager brann, La humlen susse, Korrigere retningslinjer for årsmøte til 

NSF, Terminliste og økonomi.  

o Informasjonsmøte kretsleir 2020  

• Det er satt opp informasjonsmøte angående kretsleir 2020, på speidersenteret 

mandag 19.03. Det er lagt ut på nettsiden og laget event på FB. Kretssekretær 

sender ut SMS til alle medlemmer søndag 18.03.  

o Kretslager status?  

• Huseier har startet opprydding og gjennomoppbygging av lageret. 
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• Når huseier er ferdig vil det være mulighet til å flytte inn igjen på lageret. Det 

er veldig uvisst hvor lang tid dette vil ta.  

• Til fremtiden: Oppbevar gass og andre brennbare materieller i brannsikre 

kasser på lageret.  

• Øke forsikringssummen på utstyret vårt. Kretssekretær lager sak til neste KSM. 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• RB starter samarbeid med Roverombudet i NSF. RB prøver å få mer program 

til turene sine. Roverting blir avhold på landsleir. 

• Snøhulekurs: Veldig vellykte tur. Kretsen skal jobbe med å invitere andre 

kretser til Snøhulekurs.  

• UAB vil i løpet av 2018, sende unge ledere på kurs.  

o Landsleir godstransport 

• Godstransport er booket.  

• Gass-oppbevaring under godstransport. Kretssekretær hører med Schenker. 

o Julie A. T. Nordli var på Margith sin 80 års dag med blomst fra kretsstyret.   

o Ungdomsting Bjørgvin Bispedømme 

• På Ungdomsting til Bjørgvin Bispedømme var temaene: menighetsarbeid, 

holder på konfirmanter etter at konfirmanttiden er ferdig viktige emner.  

• Invitere dem til speiderrelaterte ting. Kretsleder tar ansvar.  

o Vekst 

• Prosjektstilling, Kretsleder høre med Forbundet.  

o Valgkomite: 

• Kandidater som kan spørres til å sitte i valgkomiteen: Harald, Vanja og 

Wenche. 

Ting som må gjøres på møtet 

• Registrere nytt styre i Altinn (Alle må ha med bank ID) 

o Gjort 

• Ta nytt bilde – Alle stiller i speiderskjorte.  

o Gjort 
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Vedlegg 1 

Kjære kretsstyret i Bjørgvin KFUK-KFUM-speidere 
Landsstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med utkast til ny strategi for perioden 2020-
2025 som skal vedtas på landsting i 2019. Arbeidsgruppen har startet sitt arbeid, og henter denne 
våren inn innspill og tilbakemeldinger til strategien fra ulike deler av organisasjonen. Blant annet 
håper vi at kretsstyret kan tenke seg å delta i en samtale/dybdeintervju med en representant fra 
arbeidsgruppen, for å få høre mer om hva kretsen identifiserer som sine største styrker og 
utfordringer, hva som er viktigst for dere i tiden fremover, og for komme med innspill og 
tilbakemeldinger til strategien. Kretsens innspill har uvurderlig verdi, og er viktig for at vi skal treffe 
best mulig med strategien, og for at vi skal klare å utvikle organisasjonen videre i riktig retning. 
  
Vi håper dere kan tenke dere å delta på dette. I så fall er det fint om dere kan bli enige om når og 
hvordan denne samtalen kan gjennomføres, om det lar seg gjøre som del av et kretsstyremøte eller 
på annen måte. Deres kontaktperson fra arbeidsgruppen er Sindre Nesse, som også er på kopi på 
denne e-posten. 
  
Vi ser frem til å høre hva dere tenker. 
  
Ta kontakt om dere har noen spørsmål! 
  
På vegne av arbeidsgruppen for ny strategi 2020-2025, 
  
Svein Olav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 5 av 5 
 

Vedlegg 2: 

 

Arrangement Dato Ansvar KS 

14+ Snøhulekurs 31. januar, 07. februar 

og 09.-11. mars 

Erlend V. Thorsen 

Kretsens Årsmøte 04. mars Erlend V. Thorsen 

Vandrerfilmnatt  24.-25. mars UAB 

Lederarrangement april Julie A. T. Nordli 

Post-påsketur Rover Bjørgvin 06.-08. april RB 

Peffkurs 2 13.-15. april UAB 

VM i speiding 04.-06. mai NSF 

KLUS – Kurs for ledere uten speiderbakgrunn 30.mai, 04. juni og en 

helg 

Kine Nyhammer 

Landsleir 2018 - FUTURA 30. juni – 07. juli Kine Nyhammer 

Vidden by night Ung Aktiv Bjørgvin 04.-05. august UAB 

Peffkurs 3 24.-26. august UAB 

Tur på Fløyen Rover Bjørgvin 31. aug.- 2. sept. RB 

Bymanøver 27. oktober  

Vandrerfilmnatt 27.-28. oktober UAB 

Peffkurs 1 09.-11. november UAB 

Ungdomstur vinter 07.-09. desember UAB 

Rover Juletur 14.-16. desember RB 

 

 

 

 


