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Saksliste kretsstyremøte 27.09.2018 kl 1800, på speidersenteret.  

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik – ikke tilstede 

Styremedlem: Sandra Ulsmåg – Ikke tilstede 

Styremedlem: Morten Ormberg 

 

Styremedlem: Martine Akse  

 

Styremedlem: Vemund Breivik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk – Ikke tilstede 

UAB representant: Magnus Gullbrå – Ikke tilstede 

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen – Ikke tilstede 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

15/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

16/18 Ledertreningsfond søknad 

Avslag pga. ikke oppfylt krav til søknad 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• VFN – send SMS 5-10 klasse 
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• Kretssekretær se på hypersys - mulighet for at ikke-medlemmer kan få melde 

seg på våre arrangementer i hypersys.  

• Gruppeleder må oppdatere informasjonen (tlf, mail, tlf foresatte, o.l) på sine 

medlemmer – Kretssekretær send på kretspost og SMS. 

• Invitasjon til NSF sin kretsleir – Kretssekretær har informert kretsstyret, og vil 

legge ut informasjon på nettsiden og i kretspost.  

• (OB-PS) – skal holde et arrangement i Bergen juni 2020. Beklagelig nok 

holder kretsen kretsleir som gjør at vi ikke har kapasitet til å avholde 

arrangementet, men vi skal høre med frivillige om noen har mulighet til å 

hjelpe OB-PS med arrangementet 2020. Margun Gravdal (Fyllingsdalen), 

Anne Hanson (Rolland), Wenche Orrebakken (1.Os), Tone Larsen og Margith 

Jhonsen (Loddefjord) høre med dem før/ under årsmøte 2019.  

o Status Bymanøver og KULtur 

• Bymanøver; viker som alt er under kontroll. 

• KULtur: Konkurranse; kretssekretær skal se på retningslinjene til FB om 

muligheten for å kjøre en konkurranse her. 

o Status kretsleir 

• HK har vært på befaring på Osterøy, fin plass. De skal på befaring på Herdla 

for å se på leirstedet der. Askøy kommunen er veldig positive. 

• Neste møte mandag 01. oktober kl 18:00 hos Linda, blir muligens flyttet.  

• Teknisk sjekker priser på leie av bord og benker – pga. dårlig stander på det 

utstyret vi har per i dag.  

o Prosjekt Grete Barnehage (Bergen Miljøbarnehage)  

• Grete ønsker en form for gapahuk til 19 barn og 4 voksnen med bålplass av 

stein, også noe jungel-gym, tau og bro. Det skal også settes opp skilt med vårt 

navn og logo. 

• Gapahuk med bålplass – her kan man høre med Merete Karlsen om hun kunne 

hjulpet til.  

• Jungegym med slengdisse, apaebro og edderkoppnett 

• Tenger ca 6/7 stykker som stiller opp på prosjektet ca. 1 ukes tid til oppsett.  

• Morten, Julie, Martine Håvard, Kine, Tor Erik, (høre med Merete, Benjamin, 

Jon Harald og Øystein) 

•  Dato: onsdag 10. oktober fra 16:00 og utover (befaring) 

o Økonomi oversikt (Om Linda har det klart) – Neste møte 

Drøftingssaker 

• Mentorgruppen  
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o Kretssekretær tar kontakt med flere aktuelle kandidater til mentorgruppen – 

Jon Harald, Silje, Tor Erik og Herleik. Eventuelt flere.   

• Invitasjon til forskning i friluftsliv (vedlegg 1) 

o Ikke penger i budsjett til å sende noen på dette. 

• Frivillighetsfestivalen (29.sep.) 

o Sandra, Sara, Lisbeth, Morten, Martine, Håvard, Kine stiller på 

Frivilighetsfestivalen 2018. 

o Vennskapsarmbånd – utstyr:  

▪ 7 små raier - Morten 

▪ Bålpanne - Morten 

▪ Sisal - Kine 

▪ Bommulstau - Kine 

▪ Broskyrer speidergrupper og KULtur – Kine 

▪ Veganpølser – Martine 

▪ 10:00 - Flesland 

• Snøhulekurs 2019 – finne arrangement ledere 

o Høre med Tor Erik, Astrid, Benjamin, Jon Harald, Morten, Martine, Sandra, 

Magnus, Åsmund, Amalie (Kjæresten til Åsmund) om å være med å lage 

snøhulekurs 2019. 

• Kretslageret på Coop – Hvordan går vi frem videre 

o Alle militærteltene er tatt ut fra lageret 

o Det er kastet kjøleskapet og litt ymse små ting. 

o Slangene til ferskvann på leir, disse må vi ta vare på – må ikke stå inne, men 

kan lagres ute - men må da oppbevares skikkelig. 

o Kretssekretær sender mail til butikksjefen om å forsete rydding av lageret  – 

etter uke 41 – muligens 42 

o Kretssekretær sender ut en mail og spør om en fra hver gruppe kan stille med 

en representant som kan være med å hjelpe til å rydde ut av lageret. Det er 

også mulig for grupper å få noe av utstyret som kretsen ikke har plass til å 

lagre.  

o Mandag 15 oktober kl 18:00 utenfor Coop Extra Nyborg. Flott om man kan få 

en tilbakemelding snarest på dette.  

• Valgkomité 

o Spørre Karianne, Svein Horn, Lise Nilsen, Max Philip Mayer, Karina Myrdal, 

Harald Mikkelsen, Tone Larsen, Wenche Orrebakken om muligens sitte i 

valgkomiteen.  
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Vedtakssaker 

Saksnr: 16/18 

Saksbehandler: Julie Andrea Taule Nordli 

 

Saksutredning: Eventuell søknad til ledertreningsfondet, må tas 

direkte på møtet. – 1 innkommende søknad. 

 

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret godkjenner ikke søknaden da den ikke oppfyller alle kravene:  
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