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Referat kretsstyremøte 23.01.2019 kl 1800.  

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik  

Styremedlem: Sandra Ulsmåg  

Styremedlem: Morten Ormberg – ikke tilstede 

 

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 

01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Orienteringssaker 
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o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• RB: Hadde roverkafe på speidersenteret med 17 rovere tilstede. Dette var et 

morsomt arrangement for roverne i kretsen.   

• UAB: Har hatt litt endringer i lederrekkene.  

o Status kretsleir 

• Det har foreløpig ikke blitt avholdt noe HK møte i 2019, det vil bli satt opp et 

møte snart for å diskutere tilbud fra eventuelt leirsted.  

o Prosjekt Grete Barnehage oppdatering 

• Prosjektet er ferdig og barnehagen har alt begynt å bruke området, og er, etter 

tilbakemelding fra Grete, veldig fornøyd med arbeidet som er gjort. Kretsen 

fikk 15 000kr i honorar for arbeidet. Kretssekretær skal lage en plakett til 

området med informasjon om hvem som har bygget.   

o Valgkomité oppdatering 

• Ingen nye oppdateringer. 

o Mentorgruppen oppdatering 

• Harold: Kjersti og Tone kan spørres.  

• Magnus: Wenche Orrebakken har blitt spurt. 

o Snøhulekurs 2019 oppdatering (Morten har ansvar) 

• Mangler hovedleder for arrangementet, det er nok ledere, men ingen som føler 

seg ansvarlig nok til å være hovedleder. Kretssekretær forhører seg med 

forbundskontoret.  

o Økonomioppdatering  

• Gjennomgått.   

Drøftingssaker 

• Lager Åsane 

o Torsdag 21. februar 17:00 alle tar med en venn. Hvem stiller: Kine, Harold m/ 

henger, Sandra, Håvard, Ingrid, Magnus, Amalie, Martine?, Morten? 
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• Revisor  

o Dag Eikeseth reviderer 2018. Han har også gikk inntrykk for at det vil være 

mulig for han å revidere regnskapet for 2019 også.  

• Årsmøte 2019 

o Avholdes søndag 03. mars i Skjold kirke. Oppgave til årsmøtet er blitt fordelt 

og kan finnes i eget dokument. Innkalling er sendt ut og sakspapirene jobbes 

med å ferdigstilles og vil bli lagt ut på nettsiden til kretsen fortløpende.  

• Arrangementer i 2019 – hvem har ansvar fra kretsstyret 

o Lederarrangement (Julie, Kine og Kine) Workshop kretsleir 

o Bymanøver (konflikt med lederkonferansen) – ta det opp på landsting?-  

Årsmøtet og kretssekretær sender melding igjen til forbundet.  

o KLUS (forhøre seg under årsmøtet – ta det under terminliste saken) 

o 17.mai tog (Under valg på årsmøte «Gulrot» kinobilletter?) 

• Stikonferansen 2019  

o Slik kretsstyret ser det nå har vi ikke ressurser til å delta på dette.  

• Bergen 950 år i 2020  

o Kretsstyret foreslår at Bymanøver og KULtur arrangementet kan sende som 

forslag som kultur bidrag i feiringen av Bergen 950 år i 2020.  

• Representant til KFUK-KFUM Bjørgvin (sivilkretsen) sitt årsmøte 27. mars 

o Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli og Amalie Ulevik Bjerk deltar. 

• NSF årsmøte 15-17. mars på Voss (17.mars) 

o Kretsleder Julie Andrea Taule kan muligens delta, må undersøke.  

• Datoer for KSM vår 2019 

o Neste møte 25. februar 16:30 på speidersenteret, Amalie har åpning. 
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	Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk

