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Referat kretsstyremøte 29.04.2019 kl 1800.  

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen 

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Martine Akse – ikke tilstede 

 

Styremedlem: Harold Trellevik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Ingrid Kvamme 

UAB representant: ikke tilstede 

Vara: Ingeborg F. Aarbø  

Vara: Lisbeth Ulevik Bjerk – ikke tilstede 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

03/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

04/19 Ny strategi for kretsstyret 

Vedtatt 29.04.2019 
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Mål for kretsstyret  

• Helårsmål for 2019 

o Kontaktet alle gruppene i kretsen minst 2 ganger (1 gang i vårsemesteret og 1 

gang i høstsemesteret). 

o Støtte gruppene slik at vi får minst inn 50 nye registrerte/betalende medlemmer 

i kretsen. 

o Støtte gruppene slik at vi får minst inn 10 nye registrerte ledere eller voksene 

over 18 år.  

o Jobbe med å informere medlemmer om verv i kretsen, nasjonale og regionale 

arrangementer.  

• Delmål fram til neste kretsstyremøte 

o Alle medlemmene i kretsstyret setter seg inn i den nye strategien. 

o Ringe til minimum 1 av gruppene på sin liste. 

o Finne 2 flaggbærere til 17.mai.  

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB: Vandrefilmnatt med rundt 28 deltagere og ledere, god stemning og mat. 

VFN var arrangert i Åsane kirke.  

• RB: Påsketur med rundt 6 deltagere og ledere på Vonhaug. God stemning og 

mat.  

o Oppdatering fra Landsting 

• Det som ble diskutert mest var strategiplanen. Strategien hadde fokus på klima, 

inkludering og utvikling av ledere. Alt fra landsting og den nye strategiplanen 

kan leses på kmspeider.no/landsting. 

o Oppdatering Årsmøte sivilkretsen 

• Effektivt årsmøte, avgjort på rundt tre timer. Sittende kretsleder ble gjenvalgt. 

Kretsleder inviterte KFUK KFUM Bjørgvin på kretsleir 2020, og dette ble 
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veldig godt mottatt. Det ble også snakket om LIV kurs og samarbeid mellom 

kretsene framover.  

Drøftingssaker 

• Biskopshavn, trenger hjelp 

o Kretssekretær har væt i kontakt med gruppeleder og andre ledere om hva som 

kan gjøres med gruppen. Det trengs tettere oppfølging enn det kretssekretær 

klarer å yte per i dag.  

o Kretsstyret foreslår at den ansvarlige for Biskopshavn ringer til denne gruppen 

først for å høre hvordan det går, og hva de trenger hjelp med. Følg 

samtaleguiden som står i kretsstyret sin nye strategi.  

• Nye inntektskilder til kretsen – Ideer? (oppdatering fra sist) 

o «Grill din egen pølse»-stasjon under Bymanøver. Kretssekretær undersøker 

salg av pølser/grilling i Marken.  

o Kollekt fra menighetene til kretsen – kretsstyremedlemmene høre med sin 

lokale kirke.  

o Grasrotandel - forsete å spre budskapet om grasrotandel.  

• Lederarrangement/ treff for lederne i kretsen? (oppdatering fra sist) 

o Meningsmåling på Facebook for å undersøke hvilke typer ledertreff som er 

mest interessant: 

o Ledertreff halvdag/ kveld: 12 stemmer 

o Dagsarrangement heldag med mat og aktivitet: 11 stemmer 

o Helgetur innendørs: 6 stemmer 

o Helgetur utendørs: 3 stemmer 

 

Kretsstyret foreslår å gå for arrangement ledertreff halvdag/ kveld med gode 

samtaler samt en aktivitet for dem som ønsker det. Felles mat på slutten. 

Aktivitet: Kanopadling med Bymanøver aktivitet fra 2017, sted: Kronegården, 
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låne kanoer av Fyllingsdalen – Kretssekretær snakker med Margunn angående 

kanoer. Dato 19. juni, Ansvarlige: Julie og Morten. 

• KLUS? (oppdatering fra sist) 

o Steinsvik og Eidsvåg har vist interesse for arrangementet, Ingeborg, Ingrid og 

Julie er med på kurset. Kretsstyret utfordrer Harold, Erlend, på å avholde 

KLUS.  

• Bymanøver HK 

o Ønsker å bidra med Bymanøver: Morten, Ingeborg, Ingrid og Ingrid. Julie kan 

være med å bistå på administrative ting.  

o Småspeiderløypen: Harold – ytre ønske 

o Speiderløypen: Morten – ytret ønske 

o KULtur: Kine, Gildene, Julie – ytret ønske 

o Infomøte 22.mai kl 18:00 på speidersenteret 

• Rydding av nye lageret  

o Det har vært gjennomført en rydding av det nye lagret. UAB har laget en 

oversikt over hva utstyr de har. Det står igjen en del tomme trekasser som tar 

opp plass. Kretsstyret foreslår at disse legges ut i kretspost for å høre med 

gruppene om dette kan være interessant for noen av dem.  Morten tar ansvar 

for de svarte vannledningene som ligger igjen i lageret på Åsane 

• Nytt styre i Altinn 
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