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Saksliste kretsstyremøte 03.12.2019 kl 1800  

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen - ikke til stede 

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Martine Akse  

 

Styremedlem: Harold Trellevik - ikke til stede 

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  

Kretssekretær: Kine Nyhammer  

 

Vedtakssaker 

11/19 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. 

o Støtte gruppene slik at vi får minst inn 10 nye registrerte ledere eller voksene 

over 18 år.  
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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: Peffkurs 1: Gikk bra, det nye opplegge var noe utfordrerne. Det er for 

mye teori i det nye programmet. Dette må gis tilbakemelding om til forbundet. 

Det var litt få ledere, gjennomsnittlig 5 ledere gjennom helgen. Kine må fikse 

flere bøker, merker, knapper. Det er påmeldt rundt 75 deltagere og ledere på 

ungdomstur vinter.  

• RB: Det har blitt gjennomført rover cafe, og det skal arrangerer juletur i 

desember. 

• Ansatt: vi har fått 60 000 kr til lavvoer fra SR-bank stiftelsen.  

o 7. januar frist for innsending av bidrag til Årsmelding 

• Kretssekretær Kine sender ute en påminnelse om at utvalgene må skrive noe til 

årsmeldingen for 2019. Påminnelse sendes til; UAB, Mentorgruppen og RB. 

Drøftingssaker 

• Årsmøte 2020  

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.  

o Om det ikke er mulighet til å avholde et helgearrangement er Sundfjordheimen 

et eksempel, her kan man høre med Morvik om de vil være vertskap. 

o Kretssekretær Kine lager utkast til sakspapirer som presenteres på neste møte  

• Forslag til terminlisten våren 2020 – Vedlegg 1 
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o Datoer for de ulike arrangementene vil komme på plass så snart som mulig.  

• Rulleringsplan/ vaktplan Bymanøver – Vedlegg 2 

o Forslag til rulleringsplan Bymanøver godkjennes av kretsstyret og vil bli 

presenterte på årsmøte 2020 for vedtak.   

• Forslag til budsjett 2020 

o Første forslag til budsjett er gått igjennom, og endringer tatt opp på møte bli 

lagt til før årsmøte 2020.   

• Innkjøp av lavvoer (60 000 kr) 

o Kretsleder Julie snakker med XXL om en mulig god pris på de lavvoene som 

det er ønskelig at vi kjøper inn; Varangen Camp 12-14 med bunn og innertelt.  

Annet 

• Fastsetting av datoer for KSM vår 2020 

 

 


