
Referat felles styremøte for Bjørgvin krets av 

KM-speiderne og Hordaland krins av NSF 
09. mai 2018 kl 20:00 – 22:00 på Speidersenteret  

 

Deltagelse på møte: 

Hordaland Krins 

Kretsleder: Hege Christin Olsen 

Visekretsleder: Anita Reiersen  

Daglig Leder: Endre Helland (Delvis tilstede) 

 

Bjørgvin Krets 

Kretsleder: Julie Andrea Taule Nordli  

Visekretsleder: Harold Trellevik 

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

 

Saksliste  

1. VM i speiding 

VM i speiding ble arrangert helgen 04.-06. mai av Hordaland Krins av Norges 

speiderforbund. Det var 47 patruljer i speiderløypen og 19 patruljer i 

småspeiderløypen fra Hordaland krins og Bjørgvin krets. Det var også en patrulje 

som deltok fra Sogn og Fjordane. VM staben var veldig fornøyd med gjennomføringen 

av VM. Herdla har god infrastruktur som gjør det enklere å gjennomføre VM. Det er 

rikelig med hus/ bygninger som kan brukes til kontor, butikk og annet til stab. Det var 

god plass til patruljene. Herdla har bedre infrastruktur enn i Kollevågen. Patruljene 

kan grave i bakken og til dels hugge raier. Det var et spennende krater til bruk som 

leirbålplass. Askøy kommune og Herdla museum var svært behjelpelig og ønsker 

samarbeid med oss. Daglig leder i Hordaland krins anbefaler sterkt at VM blir 

arrangert på Herdla til neste år også. Det ble også servert middag til alle lederne som 

var påmeldt som postvakter på VM.  

Fordeler med Herdla som leirsted for VM: 

 



o Opparbeidde scene plass. 

o God plass til alle patruljene. 

o Gode sanitærforhold. Askøy kommune vasker toalettene, dette gir en kostnad. 

o Flere bygginger så man har plass å være inne og tilgang på strøm. 

o Muligheter til å grave i bakken og hugging av raier.  

o Herdla museum har kjøkken for større grupper og kan bistå med faglig 

innhold. 

Ulemper med Herdla som leirsted for VM: 

o Kan bli veldig mye vind der ute, ved dårlig vær. 

 

Det bør gjøres noen endringer i retningslinjene til VM. De bør tilpasses slik at de er 

mer fleksible enn de er i dag. Det vil gjøre det lettere for VM staben å gjøre 

tilpasninger i arrangementet.  

Kretsstyrene ønsker at det skal jobbes med å også få til KULtur på VM. Til neste år 

ønsker styrene at det sendes ut en formel invitasjon til speiderkretsene i Sogn og 

Fjordane slik at de får mulighet til å være med.  

 

2. Bymanøver 

Bjørgvin krets har startet arbeide med Bymanøver. Sjøfartsmuseet har vist stor 

interesse for å være post på Bymanøver. Harold Trellevik har vært i kontakt med 

Statsraad Lemkhul og forsvaret, og prøver å finne et skip som kan ligge på Bryggen 

slik at vi kan ha en post om bord. Det er ikke satt samen en fullstendig komite for 

Bymanøver per i dag.  

o Det er ønskelig å bruke hele Festplassen. Ha både speiderløypen, 

småspeiderløypen og KULtur. Bruke Festplassen og Lille 

Lungegaardsvann.  

o Sjørelatert, forsvaret, båt/ skip som motiv for manøveren.  

o Ulriken og Uriksbanen, eventuelt tema. 

o Manøver 2019 tredje helgen i oktober.  

 

3. KULtur 

Det er innvilget penger fra Hordaland Fylkeskommune på 45 000kr til Bymanøver og 

KULtur. Disse pengene vil bli bruk på å erstatte/ fornye en del materiell til Bymanøver 

og KULtur i tillegg til å markedsføre KULtur. St. Georgsgildene har sagt ja til å være 



med å arrangere KULtur slik som i fjor. Det er ikke gjort noe mer i planleggingen av 

KULtur per i dag.  

 

4. Felles lager oppdatering 

Som vi vet var det brann på lageret i slutten av februar i år. Huseier jobber med å 

gjennoppbygge lageret slik at vi kan flytte inn igjen. Per i dag står utstyret til begge 

kretsene i en container på plassen utenfor lageret. Siste oppdatering er at de har 

begynt å male. Det er uvisst når vi får flytte inn igjen på lageret.  

 

5. Speidersenteret 

Ventilasjonsanlegget på Speidersenteret gikk i stykker i fjor, og det har vært jobbet 

med å skaffe nytt. Det vil derfor om korttid bli installert nytt ventilasjonsanlegg på 

Speidersenteret.  

 

6. Andre område man kan samarbeide på 

o Peffkurs: kretsobservatører fra begge kretsene på de ulike arrangementene for 

å få input og nye ideer.  

o Prøve å få speiderombudene til å invitere hverandre på ulike arrangementer. 

o Kretsene bør bli flinkere til å invitere hverandre til de ulike arrangementene. 

Gjøre gapet mellom kretsene mindre, slik at det skal være lettere for både 

KMer og NSFer å delta på hverandres arrangementer.  

o Markedsføring om samarbeidet mellom KM og NSF i Hordaland. Sende 

innslag til speiderbladene. 

o Felles VM og Bymanøver nettside, med påmelding, info, nyheter, bilder, o.l  

 

7. Kretsleir 

o Hordaland krins jobber med kretsleir 2019. Krins har orientert om statusen på 

leiren per i dag.. Det skal være leir i samarbeid med Sogn og Fjordane og 

Ryvarden. Det er Louise Pettersen som er leirsjef.  

o Bjørgvin krets har startet arbeidet med kretsleir 2020. Kretsen har orientert 

om status på leiren per i dag. Det er Amalie Ulevik Bjerk og Julie Andrea 

Taule Nordli som er leirsjefer.  

 

8. Annet 



Neste fellesmøte: Oktober/ November (Harold kommer hjem 15.nov) Mandag 

29.oktober, 19. November. Ca kl 17:30.  


