
Referat felles styremøte for Bjørgvin krets av 

KM-speiderne og Hordaland krins av NSF 

08. april 2019 kl 19:00 på Speidersenteret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste  

1. VM i speiding 

a. Informasjon nærmer seg ferdiglaget og vil bli sendt ut i løpet av uken. Sogn og 

Fjordane ønsker å delta på VM i år. Dette synes begge styrene bare er kjekt og 

ønsker Sogn og Fjordane velkommen.  

b. Sogn og Fjordane ønsker å komme med noen endringer som kan være aktuelle 

for et fremtidig samarbeid mellom Bjørgvin KM, Hordaland NSF og Sogn og 

Fjordane NSF. Kretssekretær i Bjørgvin tar kontakt med Sogn og Fjordane KM 

og hører om de ønsker å være med på VM i framtiden.  

c. Det jobbes med å utarbeide nytt merke til VM i speiding. Styrene har vedtatt 

nytt design som vil komme på årets VM i speiding.  

d. I forhold til felles retningslinjer for manøver vil post «4.4.1 Merke for VM» bli 

fjernet slik at det vil være muligheter for å endre merket.  

e. Det er kommet inn ønsker at VM skal kunne arrangeres ulike steder år fra år. 

Dette forslaget vil bli jobbet mer med.  

f. På lørdagen under VM er det Askøy på langs, så det bli veldig mye mennesker 

ute på Herdla denne dagen.  

 



g. Det er viktig at det settes realistisk pris på manøveren slik at man får dekket 

utgiftene.  

 

 

2. Bymanøver 

a. Kretsstyret i Bjørgvin har så smått begynt arbeidet med Bymanøver, det er ikke 

satt opp hovedkomiteen, men kretsstyret skal jobbe med å dette på plass i løpet 

av våren.  

b. For å oppfordre gruppene til å lage poster til manøveren vil styrene gi 

gruppene mulighet til å lage sin drømmepost med midler innenfor 

budsjettrammene.  

c. Det er viktig at det settes realistisk pris på manøveren slik at man får dekket 

utgiftene.  

 

3. KULtur 

a. KULtur vil å bli arrangerte både under VM i speiding og under Bymanøver. 

Under VM har Gildene ansvar for speiderinnholdet i postene mens Herdla 

museum har ansvar for den kulturelle biten av løypen.  

b. Under Bymanøver vil man se på et mulig samarbeid eller hvert fall kontakte 

Bergen guid service for kulturinnhold i postene. Styrene ønsker kreative 

poster, at man endre ruten rundt om i sentrum for å få variasjon. Kretsstyret i 

Bjørgvin begynner med planleggingen av KULtur fortløpende.  

c. Det er ønskelig med bannere med påskriften «speiding pågår» og annet 

synlighetsmaterial som kan brukes både til KULtur men også andre 

samarbeidsarrangementer.  

d. Sendt ut informasjon til skoler og andre.  

e. Sette opp en liten undersøkelse på slutten av startkorte slik at alle kan krysse 

av hvor de hørte om arrangementet. Dette vil gjøre der mulig å undersøke hvor 

det er mest effektiv å reklamere for KULtur.  

 

4. Felles lager oppdatering 

a. Det er oppdatert ny felles nøkkel med kvitteringsskjema. Det vil bli satt opp en 

lapp med regler for bruk av felles nøkkel.  



b. Manøver vester trenger nye kasser med lokk, flaggposer til felles manøver 

flagg.  

 

5. Speidersenteret 

a. Husstyret har hat et møte for noen uker siden, de har kommet med en 

tilbakemelding om at de ønsker yngre krefter inn i styret som kan hjelpe med 

dugnadsarbeide på senteret. Styrene vil se nærmer på dette.  

b. Rydding av kjøkkenet på senteret – være tydelig med utvalgene på hvordan vi 

skal ha det her på senteret.  

 

6. Andre område man kan samarbeide på 

a. Felles arrangement mellom utvalgene i de ulike kretsen for å skape samarbeid, 

team building, workshop o.l for å skape et bedre samarbeid og bli bedre kjent 

med alle som har verv i kretsene.  

7. Annet 

a. Felles FB gruppe for styrene.  

 

 

 

 


