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Referat kretsstyrejuleavslutningsmøte 10.10.2018 kl 1700.  

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 – ikke tilstede 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Martine hadde åpning 

Vedtakssaker 

17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

18/18 Reiseforsikring på speiderutstyr 

Kretsstyret godkjenner at det brukes 400 kr i året på forsikring på kretsens utstyr når 

det ikke oppbevarer seg på lageret. Utstyret vil da være dekket av tyveri og brann på 

tur og under transport.  

19/18 Bestille inn vervemerker 
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Kretsstyret godkjenner at det bestilles inn 50 merker av vervemerket hos stili.no til en 

pris på 13 kr per merke. Merkene vil bli solgt til 30 kr merke for å dekke inn 

kostandene.  

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• Ungdomstur vinter 

▪ Turen gikk fint, mange deltakere, noe arbeid for lederne på tur ved så 

høyt deltagerantall. Peffting ble avholdt under turen, her ble 

Representanter til årsmøtet valgt, bestående av: Emma Orrebakken og 

Simen Echoff, og Peffting: Malin Nikøy Hammersland og Anders 

Brattebø. 

▪ Lederne som var med på tur møtte noen utfordringer når de skulle 

avholde tinget, da det var lite interesse fra deltagerne.  

▪ Til neste gang: Organiseringen av lederne var vanskelig til tider, dette 

må jobbes med.  

▪ UAB lager evaluering etter turen.  

• Det ønskes to representanter fra UAB som skal ha stemmerett på årsmøte – 

dette må komme med som sak i forkant av årsmøtet – legges til et punkt i 

vedtektene – er dette mulig å få lagt inn? Vedtaket sendes til landsstyret etter 

årsmøte.  

o Status kretsleir 

• HK har kontaktet leirsted og organiserer avtale mellom partene. Harold, 

Benjamin og Linda har hatt et møte i økonomikomiteen. Budsjett for leiren er 

satt opp med forslag. 

o Prosjekt Grete Barnehage oppdatering 

• Det er kommet mer hunved til prosjektet. Det er ønskelig å få prosjektet ferdig 

før nyår.  

• Noen forslag til datoer etter nyttår som kan passe: 12, 13 og 14. januar. Fra kl 

11:00 til 16:00 

• Harold, Kine, Morten, Håvard, Astrid, Magnus, Julie?, Sandra? 

o Valgkomité oppdatering 

• Ingen oppdatering fra sist, vil fortsette arbeidet på nyåret.  

o Mentorgruppen oppdatering 

• Kretsstyret har i oppgave å finne en representant hver som kan sitte i 

montergruppen.  

• Tor Erik stiller seg positivt til å være med, har enda ikke tatt en avgjørelse.  

o Snøhulekurs 2019 oppdatering (Morten har ansvar) 

• Kursstab for snøhulekurs 2019 er snart på plass. Morten skal snakke med noen 

flere og sette opp et planleggingsmøte så fort som mulig.  
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• Tor Erik har sagt ja, Astrid har sagt ja, Martine har sagt ja, Magnus har sagt 

ja, Morten har sagt ja. Morten snakker med Erlend og Tor Erik. Morten hører 

med Benjamin også.  

o Økonomioppdatering  

• Kretsstyret hat gått gjennom en foreløpig oppdatering fra Linda om økonomien 

o Husstyret (Speidersenteret) 

• Vi har lite informasjon om husstyret, Harold snakker med Guri for å få en 

oppdatering og høre om hun ønsker formelt å sitte i styret.  

Drøftingssaker 

• Nye konvolutter med logo 

o Kretssekretær undersøker. 

• Kretslageret på Coop – Hvordan går vi frem videre 

o Oppmøte onsdag 19.12 fra 11:00 – Kine høre med Benjamin. Kine, Amalie, 

Morten, Julie etter 16:00, Sandra 14 – 16, Benjamin? Kine holder alle 

oppdatert.  

• Årsmøte 2019  

o Skjold kirke 03.03.18  

• Ung vest – Hva ønsker kretsstyret å gjøre? 

o Avvente 

• Datoer for KSM vår 2019 

o 23.01 18:00,  

 

 

 

 


