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Referat kretsstyremøte 11.09.2019 kl 1800 på Speidersenteret 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen – ikke tilstede 

Styremedlem: Morten Ormberg – ikke tilstede  

 

Styremedlem: Martine Akse 

 

Styremedlem: Harold Trellevik  

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 

06/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

     Godkjent 

07/19 Behandling av innkommet B sak 

Mål for kretsstyret  

• Helårsmål for 2019 
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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 Ringe til minimum 1 til 2 av gruppene på sin liste 

o Informer aktiv til gruppene i kretsen om KLUS 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• Ansatt:  

▪ 20 000kr fra SPV til UAB, 29 720kr fra HFK. 

▪ Det er kjøpt inn Haikeduker, stormkjøkken, førstehjelpsmapper, sager 

bøker, peffkurs knapper og bålpanner. 

o Oppdatering: Økonomi  

• Kretsstyre har gått igjennom regnskapet per 31.08.19. Så lang ligger kretsen 

økonomi god an med et overskudd.  

o Oppdatering: Bymanøver (det må settes pris til årets manøver) 

• Pris: 250 kr 

• Dato for planleggingsmøte Bymanøver: 20. september 

o Oppdatering: Kretsleir 2020 

• Kretsleir komiteen jobber på spreng med kretsleir. Ting begynner å falle på 

plass. HK venter på kontrakt på leirsted og leirmerket er snart ferdig. Først 

informasjonsskriv før jul.  

o Forbundet har tatt over bistand hos 1. Florvåg 
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• Kretsstyre må sette seg inn i informasjon fra forbundets kontakt med 1. 

Florvåg.  

Drøftingssaker 

• Biskopshavn, trenger hjelp (oppdatering fra sist) 

o Martine tar kontakt og hører med dem. Her trenger vi en tilbakemelding 

fortløpende.  

• KLUS – hva er planen? 

o Kretssekretær Kine snakker med Magnus på forbundskontoret angående å 

avholde dette i vår krets.  

• Samarbeid med Sogn og Fjordane utarbeidet brev  

o Legge ved mer informasjon om kretsleir i brevet, dato, sted, osv.  

o Dato for de ulike arrangementene om kretsen så langt har planlagt. 

o Rette skrivefeil. 

• SPV – Seminar frivillige organisasjoner – inntektskilder   

o Tid: Runde 1, torsdag 12. og torsdag 19. september, kl. 18.00–21.00 

eller runde 2, mandag 30. september og mandag 7. oktober, kl. 18.00 – 21.00 

▪ Kretsstyre sender kretssekretær Kine på seminar.  

Annet 

• Sette opp møter for høstsemesteret 

o 16.10, 13.11, 03.12 (juleavslutning). 

• Nytt styre i Altinn 

• Signere Årsmelding 

 

 

 

 


