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Saksliste kretsstyremøte 13.11.2019 kl 1800 på Ynglingen 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen  

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Martine Akse - ikke til stede 

 

Styremedlem: Harold Trellevik  

Roverrepresentant: Ingrid Kvamme - ikke til stede 

UAB representant: Astrid Fykse Jacobsen - ikke til stede 

Vara: Ingeborg F. Aarbø - ikke til stede 

Vara: Lisbeth Ulevik Bjerk - ikke til stede 

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

09/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

10/19 Gi kretssekretær Kine Nyhammer fullmakt til å godkjenne kundeerklæring for Bjørgvin 

krets i IKANO – Bank (coop-kort)  

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

o Kretsstyret snakker om viktigheten av å stille opp som frivillig i kretsen 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• VFN: Det gikk strålende bra, det var rundt 40 deltagere totalt med 5 ledere. 

VFN ble avhold i Sunnfjordheimen i Morvik. 

• Peffkurs 1: Det ligger greit an med peffkurs 1. Det skal også avholdes i 

Sunnfjordheimen i Morvik den 15. – 17. november. Det blir 4 til 6 leder + 

mentorer og 15 deltagere.  

• Ansatt: Det er problemer med kretspost mail systemet. Det er derfor det ikke er 

sendt ut kretspost for november per i dag. Kretssekretær Kine jobber med å få 

løst saken og vil få sendt ut kretspost så fort som mulig. 

o Oppdatering: Kretsleir 2020 

• Kontrakt med kommunen er sendt til HK og første infobrev er sendt ut til 

kretsen. HK har ikke funnet noen som kan levere raier (En raier er toppen av 

treet som ikke brukes, det beste er løvtrær), og dette må jobbes med. Kretsstyre 
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tipser HK om å ta kontakt med Joakim Myrdal som driver med tre felling og 

kanskje han kan være behjelpelig med dette.  

o Oppdatering: Økonomi 

• Kretsstyret har gått gjennom regnskapet slå langt i år og det ligger bra an.  

Drøftingssaker 

• Årsmøte 2020 – sted og dato? 

o Kretsstyre diskuterer muligheten for å kunne avholde et helgearrangement i 

forbindelse med årsmøte. Forslag til dato: 06. – 08. mars på Wallemtunet, 

eller Fjell-ly med workshop og aktiviteter for ledere. Ruben Gazki kan komme 

og snakke eller Mette «kom og spis opp maten» mette. Dette må styre komme 

tilbake til ved en senere anledning.  

• Biskopshavn, trenger hjelp (oppdatering fra sist) 

o Kretsstyret tenker at å arrangere et åpnet speidermøte der man inviterer 

nærområde til å komme vil være den beste strategien. Kretsstyret foreslår å 

opprette et eget utvalg som får et eget budsjett slik at de kan hjelpe med vekst i 

grupper. De vil da få ansvar for å reise ut til grupper som trenger hjelp med 

rekrutering og lagge et opplegg for å hjelpe dem. Kretssekretær Kine snakker 

med aktuelle personer som kan være interessert, f.eks.: Karianne og 

Mentorgruppen.  

• Førstehjelpskurs 

o Hvilke utgifter er det snakk om i forhold til kursholdere? Og er det satt en 

dato? Kretssekretær Kine undersøker med forbundet.  

o  Forslag til mat på kurset: catering: 150 kr hode -beredt 

• Arrangementmodulen Hypersys 

o Tilbakemelding til Hypersys: Gruppepåmelding – det burde være en funksjon 

som gjør at gruppeleder kan melde på grupper – et system der man kan huke 

av medlemmer av gruppen slik at man kan melle på feller medlemmer av 

gangen.  
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• Fredlyset – Årsmøte 

o Inviterer Lina og fredlyset på årsmøte helg  

 

 

 


