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Referat kretsstyremøte 21.04.2020 kl 1900 via Skype 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård – ikke tilsted 

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 

07/20 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 Lage nye måte å treffe hverandre på – digitale arrangementer 

o Starte arbeide med Bymanøver 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• UAB: Peffkurs 2: Det jobbes med å utarbeide et alternativt opplegg i 

forbindelse med kurset. Martine kommer med mer informasjon på torsdag. 

Morten sender datoer til Kine. Det er også laget en kahoot til vandrerne i 

kretsen, denne vil komme snart, Morten sender dato til Kine.  

• RB: De har gjennomført to kahooter med ca 30 stk på den første, på den andre 

var det litt færre deltagere og noe tekniske problemer.  

o Midler fra VFK (Vestland fylkeskommune)  

• 30 000 kr til KULtur familieløype på Bymanøver oktober 2020. Vi fikk avslag 

på søknaden om midler til kretsleir 2020.  

o Det er søkt / søkes midler hos SPV, Fana sparebank og PVS – fondet.  

• Det er hovedsaklist søkt penger til arrangementer på høsten/ vinteren, i tillegg 

er det søkt PSV sitt koronafond for dekke av tapte inntekter i forbindelse med 

kretsleir og andre arrangementer denne våren.  

• Det er ikke søkt Staten krisepakke da vi ikke oppfyller kravene for 

søknadsordningen.  

Drøftingssaker 

• For mye innbetaling på Bymanøver 2019 – utbetaling i 2020? 

o Kretsstyret mener beløpet på 450 kr skal betales tilbake til gruppen. Ved neste 

Bymnøver ønsker kretsstyret at det skal klargjøres i invitasjonen at gruppene er 

ansvarlig for innbetalingen og at de selv må ha kontroll på at de har betalt inn 

korrekt beløp. Så slipper man både purringer og tilbakebetalinger når 

arrangementet er over.   
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• Svarte vannledningsrør hos Morvik 

o Astrid skal se om det er mulighet til å oppbevare dem på speiderhuset på 

Laksevåg. Om det ikke er plass der, må kretsstyret finne en annen plass å lagre 

dem.  

• Koronavirus: 

o Oppdatering på hva vi har gjort så langt 

▪ Det er søkt midler fra ulike støtteordninger. 

▪ Roverne har gjennomført ulike digitale møte 

▪ Det er lagt ut mye informasjon på nettsiden om hvordan vi skal jobbe i 

disse tider. 

▪ Det er også lagt ut en del informasjon og arrangementer via sosiale 

medier.  

o Hvordan skal vi jobbe framover 

▪ Vi venter på nye retningslinjer fra forbundet som skal komme 

fortløpende.  

o Våre arrangementer framover 

▪ Utarbeide kahoot – live stream for vandrerne – UAB. 

▪ Rund våre leirbål er det plass til alle – live stream på Instagram – Live 

stream leirbål – onsdag 29.04 kl 20:00 til 21:00 – 5 stk på Laksevåg og 

5 stk i Åsane som streaming steder. Kine sender bilde til Julie slik at 

hun kan lage reklame på Instagram. Kine lager event på nettsiden. Julie 

og Morten lager Quiz med premie. 

o Kretsleir 2020 - Avlyst 

▪ Utfordrer HK til å lage KPK oppgaver/ leirfres som grupper/ familier 

kan gjøre gjennom sommeren istedenfor kretsleir, med temaet «Helt 

grønn».  

▪ Lage spørreundersøkelse som sendes ut til gruppen for å få inspirasjon.  

▪ Kine utarbeider merket til dem som gjennomføre fresen 

o Bør alle gruppene kontaktes for å høre hvordan det går i disse tider? 

▪ Kine sender ut en mail til alle gruppeledere for å høre på hvordan det 

går i disse tider. Oppfordre gruppene til å ta kontakt om de skulle ha 

noe på hjerte.  
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▪ Kine tar også en ringerunde for å høre hvordan det går med gruppene. 

• Bymanøver 

o På årsmøte ble det vedtatt at Birkeland, Nordårs Steinsvik og 1. Os har ansvar 

for å danne årets hovedkomite  

o Harold er ansvarlig fra kretsstyret og sitter som representant fra kretsstyret i 

komiteen. 

o Kine sender ut første henvendelse til første møte, det er ikke ønskelig at man 

skal bruke ansatt ressurser på de enkelt planleggingsmøte.  

o Kine søker om å få bruke festplassen nå før sommeren.  

o Bymanøver blir avhold lørdag 24.10.20. 

Annet 

• Legge inn styret i altinn 

o Styret er oppdatert i altinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


