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Saksliste kretsstyremøte 22.10.2018 kl 1800, på speidersenteret.  

Oppmøte: 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik  

Styremedlem: Sandra Ulsmåg  

Styremedlem: Morten Ormberg 

 

Styremedlem: Martine Akse – ikke tilstede 

 

Styremedlem: Vemund Breivik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk  

UAB representant: Magnus Gullbrå  

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen  

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB trenger hjemmeleder til Vandrerfilmnatt – 20 deltagere – Harold kan 

være hjemmeleder, Morten sender innsjekksliste til Harold lørdag ettermiddag/ 

kveld.  

• Peffkurs 1 skal avholdes på Espeland fangeleir – Kretssekretær er hjemmeleder 

• Hypersys ikke har fungert slik det skal, deltagere har ikke klart å melde seg på. 

Kretssekretær skal undersøke saken nærmere.  
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• Ungdomstur vinter blir avhold på Dyrkolbotn, etter godkjenning av kretsstyret/ 

kretsleder  Julie Andre Taule Nordli – Harold Trellevik kan være hjemmeleder 

ved arrangementet. 

• RB har booket Vonhaug på Mjølfjell til juletur for Roverne i kretsen. 

• Frivillighetsfestivalen (29.sep.) 

▪ Skriv tilbakemelding til Ung vest 

o Status Bymanøver og KULtur 

• Småspeiderløypen ferdig 

• Speiderløypen ikke helt ferdig, mangler en post og sted 

• Gudstjeneste – usikkerhet i forbindelse med høyttalere/ lyd (Tor Erik og 

Torstein avklarer dette seg i mellom). 

• Transport: Kretssekretær, Harold og Jon Harald 

• Gildene: KULtur og vafler - fullkontroll 

o Status kretsleir 

• HK skal på befaring fredag 26. oktober på Herdla. 

• Invitere med oss Sogn og Fjordane, NSF, utlandsgrupper, ESG, KFUK-

KFUM. 

• Faddergrupper til KFUK-KFUM-ere som ønsker å delta på vår kretsleir, 

hjelper dem med speiderting – dette har HK planer om. 

• Overskudd 40 000kr i overskudd på kretsleir. 

o Prosjekt Grete Barnehage (Bergen miljøbarnehage) 

• Julie, Amalie og Kretssekretær har vært på befaring sammen med Grete. 

• Julie legger ut bilder på FB-siden til kretssleir. 

• Kretssekretær har sendt handleliste til Grete om hva som må handles til 

byggingen – denne listen må forbedres for at det skal være mulig for Grete å 

handle – Julie ser nærmere på dette.  

• 16 og 17. november Kretssekretær, Harold, Julie, Morten, Håvard, Amalie, 

Merete, kanskje Martine – Alle tar med seg en venn. Harold kan se på Hunved. 

• Sende melding til Grete. 

o Økonomi oversikt  

• Gått igjennom 

o Valgkomité 

• Amalie sier ja til å sitte i valgkomiteen. 

• Kretsstyre spør tre personer hver om å sitte i valgkomiteen. 

• Kretssekretær ser på nestledersituasjonen 

• Kretssekretær har spurt:  

▪ Wenche: sagt nei 

▪ Lise: sagt nei 

▪ Vanja: sagt nei 
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▪ Karianne: ikke svart 

▪ Svein: Ikke svart 

▪ Max: ikke svart 

▪ Katinka: ikke svart 

▪ Harald: ikke svart 

▪ Tone: ikke svart 

o Mentorgruppen  

• Kretssekretær har spurt: 

▪ Jon Harald: ikke svart 

▪ Silje: ikke svart 

▪ Tor Erik: ikke svart 

▪ Wenche: hadde ikke mulighet i år, spør igjen til neste år 

▪ Irene: ikke svart 

▪ Herleik: Har sagt ja til å sitte som leder 

o Snøhulekurs 2019  

• Morten har ansvar for at det skjer noe. 

• Kretssekretær har spurt: 

▪ Erlend: kan hjelpe med teori 

▪ Morten er med 

• Spørres: Benjamin, Tor Erik, Astrid, Martine, Magnus.  

Drøftingssaker 

• Kretslageret på Coop – Hvordan går vi frem videre 

o Julie hører med Tor Erik om å låne lastebil. 

o 28.11 – Kretssekretær, Julie, Morten, Håvard, Sandra, Ingrid – Alle tar med 1 

venn. Blir pizza til dem som hjelper til.  

• Revisor for årets regnskap 

o Julie snakker med Dag Eikeseth fra Gildene. 

• Budsjett for 2019 – utsettes til neste møte 

• Fellesmøte med NSF: 

o Roverombud? 

o Lager 

o Fellesmanøver – flinkere å involvere hverandre 

o OB-PS 

o Kretsleir 

Neste møte kl 17:00 


