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Referat kretsstyremøte 12.02.2020 kl 1900 på Speidersenteret 

Vedtakssaker 

04/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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 Informere speiderne om årsmøte 

o Spre ordet om kretsleir 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB: Det har ikke skjedd noe siden sist. De er ikke kommet helt i gang etter 

nyttår. Muligens endring av dato for peffkurs 2 pga. konflikt med snøhulekurs. 

Dette meldes inn til kretssekretær så fort man vet noe.  

• RB: Stor deltagelse fra kretsen på Roverkongress.  

o Status kretsleir 

• Det ble gjennomført første møte etter nyttår den 11.02. HK har bestemt at de 

skal prøve å få til en kretsleirturne i løpet av neste uke. Planleggingen går 

framover, det er fremdeles den del ting som må falle på plass.  

o Lavvoene er innkjøpt  
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Drøftingssaker 

• Årsmøte 2020 

o Gå gjennom sakspapirer 

▪ Kretsstyret har ferdigstilt sakspapirene, disse vil bli sendt ut til kretsen 

fortløpende.  

o Andre forberedelser til Årsmøte  

▪ Årsmøte vert 

▪ Sted 

▪ Innkalling 

▪ Hilsener – invitere gjester! – Sivilkrets, Gilder og NSF er invitert 

▪ Mat på møte (frukt, kaffe og middag) 

▪ Sakspapirer 

▪ Konstituering – trenger møteleder, referent, underskrivere, tellekorps 

▪ Årsmelding  

▪ Orientering legatet 

▪ Regnskap 2019 

▪ Kontingent  

▪ Arbeidsplan/terminliste 

▪ Budsjett 2020 

▪ Innkommende saker/annet 

▪ Valg 

▪ Avslutning, hederstegn, gaver  

o Kretsstyre møte kl 11:00 i Åsane kirke til rigging av Årsmøte 8.mars.  

 

• Revisor  

o Dag Eikeseth har sagt ja til å være revisor for 2020.  

 

Annet 

• Signering av årsmelding 2019 

• Signering av regnskap 2019 

 

 

 

 

 


