
 

Side 1 av 3 
 

Referat kretsstyremøte 20.03.2019 kl 1800 på speidersenteret.  

Julie hadde åpning.  

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen 

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Martine Akse  

 

Styremedlem: Harold Trellevik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Sandra Ulsmåg – ikke tilstede 

UAB representant:  

Vara: Ingeborg F. Aarbø – ikke tilstede 

Vara: Lisbeth Ulevik Bjerk 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

03/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

04/19 Søknader ledertreningsfondet 

Søknad 04/19.1 Godkjent av kretsstyre i Bjørgvin KFUK – KFUM speiderne 20.mars 

2019. Søknaden oppfyller retningslinjene og det utbetales 2000 kr fra 

ledertreningsfondet.  

Søknad 04/19.2 Avslått pga. ikke oppfylt følgende krav «1.2 Videregående kurs, så 

som LIV-kurs, Roland-kurs, KILT, ledertreningskurs på krets eller landsplan». 



 

Side 2 av 3 
 

Patruljefører kurs regnes ikke som videregående lederkurs og man får på grunnlag av 

dette avslag på søknaden til ledertreningsfondet.  

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB:  

▪ Det er avholdt peffkurs med revidering av kurset fra forbundet, godt 

med deltagere og fint gjennomført.  

▪ Vandrefilmnatt: Julie høre med Åsane kirke om det er mulig å ha VFN 

der. Hjemmeleder er Håvard.  

▪ Ungdomstur sommer: Kanotur på Eran (Os) – ønsker å ha litt kurs på 

turen innen kano sikkerhet på tur.  

▪ Hold utkikk etter mulige passer å ha peffkurs 1.  

• Ansatt:  

▪ Speidersenteret husstyret - Nils Agnar Eldholm, kretsstyret ønsker at 

han forsetter å sitte i styret.  

o Status kretsleir 

• HK har hatt møte, ligger godt an i planleggingen, det er booket leirsted og 

bestemt tema og motto for leiren.  

o Orientering om møte med OB-PS 6.mars 

• Kretsstyret forslår en markedsaktivitet under OB-PS.  

Drøftingssaker 

• Nye inntektskilder til kretsen – Ideer? 

o Landåspikenes bruktmarked – loppemarked 1 gang i året? 

o Selge annen mat under Bymanøver? Kretsstyret undersøker mulighetene for 

dette. 

• Lederarrangement/ treff for lederne i kretsen? 

o Ledertreff – Akvariet med omvisning og konferanse/ ledertreff - nattevandring 

o Årsmøte pause 

o Strutsefarmen 

o Naturhistorisk museum 

o Lag meningsmåling for å høre med lederne i kretsen om hva de foretrekker. 

• KLUS? 

o Sendt ut epost til alle gruppeledere å høre om det er interesse for KLUS i 

2019. 

o Om det skal arrangeres må kretsstyret enten avholde eller finne noen som kan 

avholde kurset.  

o Høre med erfarne ledere om det er mulig at de kan holde kurset.  

• Bymanøver HK  

o Kretsstyre for hører seg rundt for å høre med aktuelle kandidater.  
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o Morvik 

o Jon Harald 

o Tor Erik 

o Torstein  

o Sende mail til gruppeledere 

• Rydding av nye lageret og hva gjør vi med resten i Åsane? 

o Det er kun vannrørene som ligger igjen på lageret i Åsane, disse må vi finne en 

plass å bevare, om de skal ligge ute må de plugges i begge ender og dekkes 

med presenning. Julie hører med Tor Erik om hvordan vi skal løse dette.  

o Rydding: av lageret: UAB og RB har dugnad på lageret med pizza til alle 

deltagerne. Kretssekretær har ansvar for pizza, organiseringsutstyr. 

o Dato: 25. april kl: 17:00 Kanalveien 88 (kretslageret på Minde). 

• Nytt styre i Altinn 

• Eventuelt 

o Signering av oppdatert årsmelding 

 

 

 

 

 


