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Referat kretsstyremøte 25.02.2019 kl 17:30, Speidersenteret.  

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Harold Trellevik  

Styremedlem: Sandra Ulsmåg - ikke tilstede 

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Martine Akse – ikke tilstede 

 

Styremedlem: Vemund Breivik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk  

UAB representant: Magnus Gullbrå - ikke tilstede 

Vara: Håvard Østigård 

Vara: Ingrid Theminda Larsen | 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Amalie har åpning. Husk speiderskjorte/skjerf 

Vedtakssaker 

02/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

• UAB: Har startet planleggingen av peffkurs 2 – Laksevåg. UAB må sende inn 

budsjett og invitasjon så fort som mulig.  

• RB: skal arrangere Iscout. 

• Ansatt: Kretssekretær har bestilt skilt til dugnadsprosjektet til Grete Bjerk sin 

Barnehage, og det skal henges opp i løpet av uken. Det blir publisert på 

Instagram.  
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o Status kretsleir 

• Det er satt opp første møte for HK den 11.februar.  

o Valgkomité oppdatering 

• Mangler nestleder kandidat og vara i forhold til kvotering. Ingen som har vist 

interesse for å være landsting delegat. Valgkomiteen vil forsete arbeide fram 

mot årsmøte med å finne kandidater.  

o Mentorgruppen oppdatering 

• Det mangler fremdeles medlemmer til metorgruppen. Kretsstyre jobber videre 

med å finne nok ledere. Kretsstyret vil ta opp diskusjonen på årsmøte.  

o Snøhulekurs 2019 oppdatering (Morten har ansvar) (Julie har drøftet litt med 

Sindre) 

• Kretsstyre diskuterer om et eventuelt samarbeid med Oslo krets vil gjøre det 

lettere å arrangere Snøhulekurs. Da kan Bjørgvin har sine teorikurs og Oslo 

krets har sine teorikurs. Så har man felles snøhulekurs på Finse vinter/vår 

2020. Ta dette opp på årsmøte og høre om dette er noe kretsen kunne tenke seg 

å jobbe med. Aktuelle kandidater å spørre om å drive et slikt 

samarbeidsprosjekt:  

▪ Tor Erik 

▪ Åshild 

▪ Erlend 

▪ Jon Harald 

▪ Roar 

▪ Kretssekretær sender forespørsel til dem angående prosjektansvarlig.  

o Lager Åsane oppdatering 

• Stor sette alt er rydde ut av lageret og plassert på det nye lageret. Det er kun 

vannrørene igjen. Kretsleder Julie skal lage en plan for hvor vi skal oppbevare 

slagene mellom kretsleirene. Morten høre også med Morvik, om det er noen 

mulighet for å oppbevare slagene hos dem. 

Drøftingssaker 

• Årsmøte 2019 

o Gå gjennom sakspapirer 

▪ Om det er noen som er feil sender kretsstyre dette til kretssekretær.  

o Fordele de siste oppgavene 

▪ Se egen plan for årsmøte med oppgaver til hver enkelt.  

o Mat på årsmøtet 

▪ Pizza: pizzabakeren og peppes for allergier og andre behov. 

• Lageransvarlig? Noen som kan ha kontroll på lageret? 

o Høre med Gildene om kanskje de kunne passe på lageret vårt. Høre med 

Årsmøte hva de tenker. Kan også høre med Margun.  

• NSF årsmøte 15-17. mars på Voss (17.mars) 
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o Det er ingen fra kretsstyre som har mulighet til å reise på NSF sitt årsmøte. 

Det er besluttet at det skal lages en videohilsen fra styre som sendes til NSF 

sitt årsmøte.  

• Datoer for KSM vår 2019 

o Datoer for kommende kretsstyremøter bil satt av det nye styret etter årsmøte 

på søndag.  

• Eventuelt 

o Manglende ledere i Biskopshavn speidergruppe 

o Svare:  

▪ Høre med om det er tatt kontakt med kirken og menigheten 

▪ Familiespeiding – foreldre som må delta? 

▪ Navn til speidere, potensielle ledere, lokal kunnskap.  

▪ Avtale et møte med gruppeleder 

 

 

 

 

 


