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Saksliste kretsstyremøte 05.06.2019   

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen – ikke tilstede 

Styremedlem: Morten Ormberg  
 
Styremedlem: Martine Akse 
 
Styremedlem: Harold Trellevik – ikke tilstede 

Roverrepresentant: Ingrid Kvamme – ikke tilstede 

UAB representant: Astrid Fykse Jacobsen - ikke tilstede 

Vara: Ingeborg F. Aarbø – ikke tilstede 

Vara: Lisbeth Ulevik Bjerk – ikke tilstede 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

05/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent  

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. 
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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 Ringe til minimum 1 til 2 av gruppene på sin liste 

o Finne 2 stk. som kan stå på stend – ved studenttorget og HVL 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 
• Ansatt: 24 000kr fra HFK til KULtur og Bymanøver, dessverre ingen midler til 

Ung aktiv Bjørgvin per i dag.  

o Oppdatering: Bymanøver 

• Sendt ut ny SMS i august, når ferien nærmer seg ferdig. 

• Kretsstyret spør etter ledere til å hjelpe i HK Bymanøver ved ringerunden 

rundt til gruppene. 

o Oppdatering: Nye inntektskilder til kretsen  

• «Grill din egen pølse» - stasjon Bymanøver 

§ Det er mulig å selge annen mat, og ha bålpanne under manøveren, man 

søker om dette i samme skjemaet som man søker bruk av byrom hos 

Bergen kommune.  

o Oppdatering: Innkjøp etter lagerbrann 

• Ung aktiv Bjørgvin trenger noen nye lavvotrekk til lavvoene som har fått 

ødelagt trekkene i lagerbrannen. Kretssekretær kontakter Helsport og forhører 

om dette.  

• Ung aktiv Bjørgvin ønsker seg to bålpanner, dette godkjenner kretsstyret og vil 

bli kjøpt inn fortløpende. 

• Ung aktiv Bjørgvin sender liste over hva de mangler til kretssekretær. 

 



 

Side 3 av 4 
 

o Møte med OB-PS (20.mai) 

• Fint informativt møte med OB-PS angående arrangementet i 2020. OB-PS skal 

sende en oversikt til kretsen om hva spesifikt i trenger hjelp til under 

arrangementet i 2020. 

o Møte med 3. Gilde (21. mai) 

• Fint møte, kretssekretær deltok og informerte om kretsenes tilstand og 

aktiviteter.  

o Økonomi oppdatering  

• Kretsstyret er oppdatert 

Drøftingssaker 

• Biskopshavn, trenger hjelp  
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 samtale 

gaiden som står i kretsstyret sin nye strategi.  

• KLUS (oppdatering fra sist) 

o Erlend, Harold, Julie – har sagt ja til å hjelpe til med kurset. Kretssekretær 

oppdater disse om datoer som passer til reise- og bie-plan for Harold, og 

sender de involverte opplegg for kurset.  

• Ledertreff 19. juni 

o Kretssekretær sender ut SMS til alle over 17 år tidlig etter jobb den 11. juni. 

o Kanoer er fikset  

o Husk å minne deltagere på flytevest. 

• Snøhulekurs 2020 

o Stab til snøhulekurs: Dag, Erlend, Tor Erik, Morten, Martine og Astrid – 

Kretssekretær høre med Dag om hovedansvar for kurset, og høre med Erlend 

om mentor til kurset.   

• Instagram – dele på kontoen? 
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o Deler på ansvaret om å publisere oppdateringer, ta i bruk Instagram story i 

større grad. 


