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Referat kretsstyremøte 16.09.2019 kl 1800 på Speidersenteret 

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  

UAB representant: Astrid Fykse Jacobsen - ikke tilstede 

Vara: Ingeborg F. Aarbø  

Vara: Lisbeth Ulevik Bjerk  

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

08/19 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). 
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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 Lage en strategiplan for å rekruttere leder til Biskopshavn speidergruppe 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB:  

▪ Vandrerfilmnatt: Alt er klart. Kretssekretær Kine har sendt ut SMS til 

alle vandrere i kretsen.  

▪ Peffkurs 1:Per nå mangler kurse en plass å avholdes, det jobbes med å 

finne en egnet plass, men mange av hyttene i Hordaland er booket.   

• RB:  

▪ Roverkafe har gått veldig bra, mange deltok, neste kafe blir 20 

november, med lett servering og 50 kr i inngangspenger. RB kommer til 

å bruke døren nede som hovedinngang ved sine arrangementer på 

speidersenteret.  

▪ RB har laget post til Bymanøver – kodepost. Ingrid Kvamme er 

postansvarlig for posten på manøver dagen.  

• Ansatt:  

▪ Det er kommet henvendelse fra Valgkomiteen – Det er sendt liste til 

valgkomiteen om hvilke poster man trenger å spørre om ved 

ringerunde.  

o Oppdatering: Bymanøver – Er alt klart 
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• Alt er ikke kommet på plass per nå, det er opprettet et eget oppgaveark med 

oversikt over hva som gjenstår til manøveren.  

• Oppmøte kl 09:30 ved Johanneskirken. 

o Oppdatering: Kretsleir 2020 

• Ingen ny utvikling, arbeidet står på vent fordi man venter på svar fra 

kommunen.  

o Oppdatering fra DU – møte 

• Kretsleder Julie deltok på møte via tlf. Det ble diskuter Bymanøver og KULtur 

på Herdla under VM.   

o Magnus – KLUS 

• Vekstansatt ved Forbundskontoret Magnus kommer til Bergen 3 uken i Januar 

for å avholde KULS. Det er størst fokus på å få med grupper som sliter med 

ledermangel, men kretsstyre skal jobb med å få spred budskapet og få med 

ledere som ønsker å delta på kurset. Informasjon om dette vil bli publisert på 

nettsiden. Kretssekretær Kine holder kontakten med Magnus og oppdaterer 

styret.  

Drøftingssaker 

• Førstehjelpskurs 

o Kretsstyret er positive, men trenger å vite mer om rammene, pris, hvordan den 

skal gjennomføre. Kretssekretær Kine tar kontakt med forbundet og 

videresender informasjon til styret.  

• Biskopshavn, trenger hjelp (oppdatering fra sist) 

o Styremedlem Martine har vært i kontakt med gruppeleder i Biskopshavn, 

kretsstyre vil utarbeide en plan for hvordan man best mulig kan hjelpe 

gruppen. Alle medlemmer i styre presenterer ideer på neste møte. 

• Rullerende sosiale medier ansvar?  

o Kretsstyre tar ansvar for å legge ut bilder på Instagram jevnlig med relevant 

informasjon.  


