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Referat kretsstyremøte 15.01.2020 kl 1800 på Speidersenteret 

Vedtakssaker 

01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

02/20 Arbeidstime kretssekretær kretsleir 2020 

Kretsstyret godkjenner å bruke ansattressurs 2 dager 8 timer og 6 dager 1 time under 

gjennomføring av kretsleir 2020. Kretsstyre godkjenner også bruk av kretssekretær på 

leir etter behov om Hoved komiteen trenger dette. Kretsstyre vedtar at timene 

avspaseres i løpet av 2020. Kretssekretær styrer avspaseringen selv.  

03/20 Godkjenning av budsjett kretsleir 2020 

Kretsstyre godkjenner budsjett for kretsleir 2020 med utgangspunkt i 240 deltager som 

vil gi et overskudd på 51 000kr.  

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 … 

o … 

Orienteringssaker 



 
 
 
 
 

Side 2 av 3 
 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB: Ungdomstur vinter; dette gikk veldig bra, godt oppmøte av deltagere. 

Arrangementet gikk i null med hjelp av søkte midler fra SPV. Det fungerte fint 

med voksent nærvær..  

• RB: Det har vært gjennomført rovercafe og juletur på Mjølfjell. Juleturen var 

det 14 deltagere, med god mat, workshops og andre gøye aktiviteter.  

• Ansatt: Fast arbeidsdag hver uke: torsdag 09:00 – 15:00. Den andre 

arbeidsdagen blir flytende fra uke til uke.  

o Status kretsleir 

• Ingen nye oppdateringer.  

o Innkjøp av lavvoer (65 000 kr) 

• Kretsen har fått 60 000kr fra SR-bank, dette brukes på lavvoer i tillegg til 

5 000kr fra lagerbrann posten. Kretsen få da 5 ny Hellsport 12-14 manns 

lavvoer med innertelt og bunn. 

Drøftingssaker 

• Regnskap 2019 

o Gjennomgått på møte 

• Forslag til budsjett 2020 

o Gjennomgått på møte 

• Årsmøte 2020 

o Eidsvåg kirke – spør Eidsvåg speidergruppe om å ha vertskap 

o Laksevåg speidergruppe – send mail til Astrid – si hva vertskap har ansvar for 

o Frist for innsending av saker 17.februar 

o Kretsleder Julie tar kontakt med Erlend angående ordstyrer.  

• Arrangementer i 2020 – hvem har ansvar fra kretsstyret 

o Årsmøte - Alle 

o Førstehjelpkurs - Martine 

o Snøhulekurs - Morten 

o KLUS - Kine 

• Revisor  

o Regnskapsfører Linda snakker med Dag Eikeseth revisor for 2019.  
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• Representant til KFUK-KFUM Bjørgvin (sivilkretsen) sitt årsmøte 31.mars  

o Kretsleder Julie og Styremedlem Martine deltar på KFUK – KFUM sitt 

årsmøte 

• NSF årsmøte (lørdag 14.mars)  

o Styremedlem Martine deltar på Hordaland NSF sitt årsmøte 

 

Annet 

• Fastsetting av datoer for KSM vår 2020 

12.02, 04.03 

 

 

 

 

 

 

 


