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Referat kretsstyremøte 17.03.2020 kl 1800 via Skype 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård  

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen  

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Astrid Fykse Jacobsen  

 

Styremedlem: Harold Trellevik  

Roverrepresentant: Ingeborg Aarbø 

UAB representant: Per i dag har ikke UAB fått valgt en ny representant 

Vara: Martine Akse - ikke til stede 

Vara: Sara Tezera - ikke til stede 

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

 

Vedtakssaker 

06/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

07/20 Utdeling ledertreningsfondet 

Søknaden blir avslått på bakgrunn av statuttene «1.2 Videregående kurs, så som LIV-kurs, 

Roland-kurs, KILT, ledertreningskurs på krets eller landsplan». Peffkurs 1 er ikke et 

videregående lederkurs.  
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Mål for kretsstyret  

• Helårsmål for 2020 

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 Finne en representant til som kan være med i valgkomiteen 2020 

o Spre ordet om kretsleir 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB: Ingen ny oppdatering fra UAB utenom at de har avlyst alle sine 

arrangementer i forbindelse med Koronavirus.  

• RB: Roverne gjennomførte Iscout den 7. – 8. mars i speiderhuset til Laksevåg.  

• Ansatt: 

▪ Speidersenteret er steng de neste 2 ukene fram til 29 mars. Det er ikke 

mulig å avholde møte eller arrangementer på senteret. Både 

Kretssekretær i Bjørgvin krets og Daglig leder i Hordaland krins har 

hjemmekontor i disse dager. Det er usikker på når disse vil være 

tilbake. Vi følger retningslinjene til FHI.  

Drøftingssaker 

• Koronavirus: 

o Oppdatering på hva vi har gjort så langt 

▪ Avlyst alle arrangementer ut april. 
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▪ Deltagere har fått tilbakebetalt deltakeravgift for de arrangementer som 

er avlyst.  

o Hvordan skal vi forholde oss 

▪ Følge retningslinjene fra forbundet og myndigheter. 

▪ Oppdatere medlemmene om hvordan situasjonen utvikler seg. 

o Hvordan skal vi jobbe framover 

▪ Fellesstyremøte med NSF i nærmeste framtid for å avklare hvordan vi 

skal jobbe med våre fellesarrangementer.  

o Våre arrangementer framover 

▪ Sette opp digitale speideroppgaver som speidere kan jobbe med digitalt 

hver for seg. UAB har ansvar for å lage noen oppgaver med hjelp av 

kretssekretær. Det undersøkes ulike muligheter for digitale løsninger. 

▪ Lage en kahoot til gruppene som man kan jobbes med. 

▪ Lage digitale møter/ treff for både vandrer og rover. UAB og RB har 

ansvar for å få satt dette opp.   

o Kretsleir 2020 

▪ Mulig å flyttet leire til slutten av sommeren, eventuelt august.  

• Ny kommunikasjonsplattform for hele styre?  

o Kretsstyret ønsker å beholde løsningen som man har per i dag med epost og 

facebook kommunikasjon.  

• Politiattest 

o Det er kommet nye regler for politiattest fra myndighetene. Du må nå bare 

søke ny politiattest om du endre verv i en organisasjon. Man kan kun kreve nye 

politiattest om man har mistanke om at det er forekommet en endring. Vi vil 

ikke automatisk bli oppdatert om det skulle kommet en endring i noens 

politiattest.  

Annet 

• Legge inn styret i altinn 

• Møtedatorer vår 2020: 

o Kretsstyre ønsker å sette opp et felles styremøte (via Skype) så fort som mulig.  

o 21.04 kl: 18:00 (via Skype) 
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o 13.05 kl 19:00 (Muligens på speidersenteret eller via Skype) 

o 09.06 kl 18:00 (Muligens hos Julie eller via Skype) 

 

 


