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Referat kretsstyremøte 13.05.2020 kl 1800 via Skype 

Kretsleder: Julie Andra Taule Nordli 

Nesteleder: Håvard Østigård – ikke til stede 

Styremedlem: Ingrid Theminda Larsen  

Styremedlem: Morten Ormberg  

 

Styremedlem: Astrid Fykse Jacobsen  

 

Styremedlem: Harold Trellevik - ikke til stede 

Roverrepresentant: Ingeborg Aarbø – ikke til stede 

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

Vara: Martine Akse - ikke til stede 

Vara: Sara Tezera  

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

 

Vedtakssaker 

08/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

09/20 Revidering av retningslinjer VM  

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). 
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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 Lage nye måte å treffe hverandre på – digitale arrangementer 

o Starte arbeide med Bymanøver 

Orienteringssaker 

o Oppdatering fra UAB, RB og ansatt 

• Kretsstyret har avhold live stream leirbål, totalt sett 25 som var innom å så på 

live streamen. Utrolig kjekt, kommer til å bli gjentatt.  

• Oppdatering fra ansatt:  

▪ Nytt lys på hele speidersentret 

▪ Ny oppvaskmaskin, det vil fra nå av være steamer på kjøkkenet 

▪ Tilbakemeldinger fra gruppene (vedlegg 1) – Gruppene har svart på 

skjema i forbindelse med koronasituasjonen, nesten alle gruppene har 

sendt tilbakemelding. Og vi ser at det er ca 50/50 som har hatt aktivitet 

i disse tider.  

o De svarte vannledningen kan ligge på Laksevåg 

• De svarte vannledningene som ligger hos Morvik, kan flyttes til Laksevåg. Her 

kan de ligge inne istedenfor ut. Kretsstyret må finne en måte å transportere 

vannledningene fra Morvik til Laksevåg. Det er ønskelig å få gjort dette før 

ferien.  

o Bymanøver oppdatering 

• Det er sendt ut informasjon til de gruppene som skal danne åres komiteen. Det 

er fremdeles ikke blitt satt opp møte for komiteen. Dette arbeides det med.  

o Økonomioppdatering 

• Regnskapsfører Linda har oppdatert regnskapet med inntekter og utgifter fram 

til 30.04. Styret har gått gjennom regnskapet så langt i år.  
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Drøftingssaker 

• Landsstyret svar 

o 17. april hadde landsstyret møte og behandlet søknad om supplerende 

bestemmelse til Organisasjonsbestemmelsene § 2.1.3 slik at Ung aktiv 

Bjørgvin kan få møte-, tale-, forslag-, og stemmerett på Bjørgvin KFUK-

KFUM-speideres kretsting. Bjørgvin krets fikk avslag på søknaden med 

begrunnelsen at UAB ikke er et valgbart organ.  

• 17.mai hilsen fra kretsstyret? 

o Kretssekretær skriver en liten hilsen fra kretsstyret. Styret er blitt enige om å 

legge ved bilder av styre i speiderskjorte og flagg. Bilde sendes til 

kretssekretær innen 15.mai.  

• 17. mai sending fra byn.  

o 17.mai komiteen i Bergen skal avholde minprade med mini flaggborg. Både 

NSF og KM er blitt invitert til å delta. Tre speidere fra 41. Bergen stille med 

flagg og banner. 

• Koronavirus: 

o Oppdatering på hva vi har gjort så langt 

▪ Gjennomført live stream leirbål 

▪ Roverne har hatt noen instagram-challenge 

o Hvordan skal vi jobbe framover 

▪ Lande åpner sakte opp igjen, og kretsstyret vil arbeide med tanke på 

dette framover.    

o Våre arrangementer framover 

▪ Hovedkomiteen for kretsleir lager hjemmeleirfres som skal åpne den 

27. juni (dagen kretsleir skulle startet). Det er Julie og Amalie som har 

hovedansvaret for dette. Det er også sendt ut et spørreskjema der 

speider kan legge inn oppgaver som kan være med i fresen.  

▪ Det vil bli arrangert Foto-challenge via instagram i løpet av juni, juli og 

august. Den vil åpner 1. juni med navn og tema: #Bjørgvinchallenge1 

(tema: Mat i naturen), #Bjørgvinchallenge2 (tema: hjemmeleir), 
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#Bjørgvinchallenge3 (tema: Under åpne himmel) Ingrid har 

hovedansvaret.  

▪ Muligens live stream leirbål på neste KSM de 9. juni, om dette lar seg 

gjøre.  

Annet 

• Sommeravslutning 

o Ute hos Julie med grilling, siste KSM før sommeren 09. juni 

• Inntektskilde  

o Loddtrekning med premier, lages med google regnearket og betaling via vipps. 

Julie og Morten har hovedansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


