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Referat kretsstyremøte 22.06.2018 kl 1700, på speidersenteret.  

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Sandra Ulsmåg    

Styremedlem: Morten Ormberg 

 

Styremedlem: Martine Akse 

 

Styremedlem: Vemund Breivik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Magnus Gullbrå 

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

12/18 Øke forsikringssum 

Kretsstyret godkjenner at forsikringssummen skal økes fra 127 000 kr til 300 000 kr. 

Kretssekretær Kine Nyhammer få i oppgave å ta kontakt med forsikringsselskapet 

(Knif) og endre avtalen. Eventuelt det man får for 500kr i året. Tilhørende post 7500 i 

regnskapet/ budsjettet.  
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13/18 Støtte fra kretsen til NM 

Kretsen vurderer hver enkelt søknad fra grupper som deltar på NM i speiding 

fortløpende når de sendes inn. Kretsstyre må ta høyde for kretsen økonomiske 

situasjon og forholde seg til budsjettet.  

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• Rover Bjørgvin har bestemt at de skal avholde Roverting  etter sommerferien 

istedenfor på landsleir som tidligere var bestemt. 

• Rovertur i aug. blir flyttet pga. kom deg ut dagen på fløyen. Ny dato for 

Rovertur vil komme. 

o Status Bymanøver og KULtur 

• Bymanøver og KULtur er godt i gang med planleggingen.  

o Status kretsleir 

• HK til kretsleir er begynt med kretsleir 2020. HK skal på befaring onsdag 27. 

juni for å se på aktuelle leirsteder.  

o Status kretslager 

• Ferdig og klart til å flytte inn. Utstyre til kretsen må tas ut av containeren og 

vaskes. Dette blir gjort 26.06 kl 16:30, kanalveien 88.  

o Lederarrangement 

• Lederturen til Skomakerdiket blir flyttet til etter sommerferien pga. 

Skomakerdiket ikke var ledig på den ønskelig datoen. Ledertur blir nå avhold 

den 08-09. september. 

o KLUS 

• Vekstkonsulent Kine Nyhammer har gjennomført KLUS. Det var 5 deltager på 

kurset. Alle deltagerne har fått utdelt kursbevis, speiderhåndboka og fått 

tilsendt et spørreskjema om kurset.  

o Godstransport landsleir – ansvar for lasting og lossing 

• Eivind, Herlik og Jon Harald har sakt ja til å ha ansvar for lasting og lossing 

før, under og etter landsleir.  

o Prosjekt Grete Barnehage 

• Befaringen blir utsatt til etter sommerferien. 

o Ledersamtale Hamre speidergruppe 

• Harold Trellevik har gjennomført ledersamtale med ny gruppeleder i Hamre 

speidergruppe. Gruppen har også fått utstyr fra tidligere grupper i kretsen. 

Harold har tatt ansvar for dette.  

o Påminnelse om invitasjoner til kommende arrangementer etter sommeren. 

• Påminnet!  
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Drøftingssaker 

• Møtedatoer høsten 2018 

o 29.08, 27.09, 22.10, 14.11, 10,12, kl 18:00 på speidersenteret. 

• Hva skal vi gjøre med de kommende vekstarrangementene?  

o Kom deg ut dagen (01.sep.) 

▪ Kretsstyre må jobbe med å finne kandidater som kan gjennomføre en 

stand for Bjørgvin krets på «Kom deg ut dagen». Sandra Ulsmåg har 

sakt hun kan hjelpe, Kretssekretær Kine Nyhammer får i oppgave å 

Spørre Benjamin Skare og send ut SMS og kretspost. 

o Organisajonsdager på UIB og HVL (aug.)  

▪ Bybanen har sagt ja til å ha disse. 

o Frivelighetsfestivalen (29.sep.) 

▪ Kretssekretær Kine Nyhammer, Kretsleder Julie A. T. Nordli og 

Roverkontakt Amlie U. Bjerk og muligens kanskje Magnus Gullbrå 

deler av dagen har mulighet til å stille.  

▪ Sende ut i kretspost og SMS. 

o Rekruteringshjelp til gruppene 

▪ Kretsstyre må ha dette i tankene når vi trer inn i ny termin etter 

sommeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 4 av 5 
 

 

Vedtakssaker 

 

Saksnr: 12/18 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med lagerbrannen vi hadde i starten av året, fikk vi erfare at forsikringssummen 

vår ikke gjenspeiler mengende med utstyr kretsen faktisk har. For at vi skal bli skikkelig 

forsikret trenger kretsen å øke forsikringssummen var. Forslaget er å endre den fra dagens 

127 000 kr til 300 000 kr for å forsikre rett dekning.  

 

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret godkjenner at forsikringssummen skal økes fra 127 000 kr til 300 000 kr. 

Kretssekretær Kine Nyhammer få i oppgave å ta kontakt med forsikringsselskapet (Knif) og 

endre avtalen. Eventuelt det man får for 500kr i året. Tilhørende post 7500 i regnskapet/ 

budsjettet.  
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Vedtakssaker 

 

Saksnr: 13/18 

Saksbehandler: Julie Andrea Taule Nordi 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med NM har det vært tradisjon i kretsen for å tilbakebetale resten av utgiftene 

som ikke frifond dekker. På grunn av kretsen økonomiske situasjon må det fortløpende gjøres 

en vurdering/ vedtak om hvor mye av utgiftene gruppen kan få dekket av kretsen.  

Forslag til vedtak: 

Kretsen vurderer hver enkelt søknad fra grupper som deltar på NM i speiding fortløpende når 

de sendes inn. Kretsstyre må ta høyde for kretsen økonomiske situasjon og forholde seg til 

budsjettet.  


