
Referat felles styremøte for Bjørgvin 

KM-speidere og Hordaland krins  

14. desember 2016 kl 18-21.15 på Speidersenteret  

 

Deltagelse på møte: 

Hordaland Krins 

Kretsleder: Hege Christin Olsen 

Visekretsleder: Anita Reiersen  

Daglig Leder: Endre Helland 

 

Bjørgvin Krets 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Visekretsleder: Harold Trellevik 

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

 

Forslag til saksliste  

0. Presentasjon og bli kjent med hverandre  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent  

 2. Gjensidigestiftelsen - orienteringer  

 a. Hvordan gikk forrige runde med støtte?  

1290 000 kr i støtte fra Gjensidige. Rapportering av brukte midler ser ut til å 

ha blitt godkjent av Gjensidige. Midlene er brukt i hovedsakelig på vekst 

(Speiderdagen), utstyr til vekst, UAB, Party telt og Hordaland krins.  

 

 b. Inneværende søknad – hva har vi søkt om?  

Se vedlagt Søknad/budsjett for å se hvilke poster det er søkt midler om hos 

Gjensidige. Venter på svar på søknaden fra Gjensidige. Regner med at de 

 

 



godkjenner søknaden. Om de skulle godkjenne deler av søknaden så må vi 

følge retningslinjene som Gjensidige setter.  

 

c. Gjensidige – Veien videre 

Til neste gang så kan det være lurt at kretsene samles og diskuterer hva vi 

ønsker å søke støtte om. Fristen for å søke Gjensidige er 15.sep. Møte bør 

derfor settes seint på våren. Forankre det mer i styret.  

Gjensidige stiftelsen ønsker at vi skal komme med en samlet søknad, de mener 

at vi stå sterkere i søknadsprosessen om speideren står samlet. De ønsker noe 

som ser ut som et prosjekt. Det bør veksler mellom hvem som skal få støtte, 

Krets eller gruppene.   

 

Ideer til prosjektet:  

Gruppene: Lage byggverk ute i naturen for allmenn bruk.  

Kretsen: lederutvikling (Nye ledere, lederutvikling for unge ledere), vekst. Nye 

emne kurs i ferdigheter som kan være nyttige for ledere (motorsagkurs, 

klatrekurs, hvordan bygge …, osv). 

 

Søknaden til Gjensidigestiftelsen bør koordineres av kretskontorene også for 

gruppenes søknader. Dette vil sikre kvaliteten i søknaden og sikre en mer 

ensrettet søknad, med felles mål. Gjensidigestiftelsen har tidligere bedt oss om 

å sette fokus på mål for søknaden, og gjerne ha ett overordnet mål. Dette vil 

igjen gi oss større sjanse til å nå gjennom med søknaden.   

 

Hvordan hjelpe gruppene å få opp søknadsbeløpet: Kurse ledere i ulike temaer 

som vil nytte gruppen (eks. motorsagkurs) her trenger vi kurs, utstyr, leie av 

lokaler, osv. Fokusere på nye kurs og opplegg som vil hjelpe å holde på 

speiderne.  

 

Diskutere frem til februar om hvordan vi vil presenter opplegget. Ansatte lager 

presentasjon. 

 

 3. Felles lager  

 a. Når er lageret klart?  



Lagret er innflytningsklart, hyllene er bygd. NSF trenger fremdeles å rydde sin 

del av lageret. Vi må lage et system som skiller mellom utstyr som bli brukt ofte 

og utstyr som blir brukt sjelden. Det utstyre som blir brukt ofte vil bli plassert 

på det minste rommet med en kode lås som utvalgene til kretsene har lett 

tilgang til utstyret. Ønsker man å komme inn i den store delen av lageret der 

man lagre langtids utstyr så må man hente nøkkel på kontoret hos de ansatte. 

Lage en liste på nettet med en oversikt over hva som gruppene kan låne fra 

lageret.  

 

 b. Hva trenger vi av prosedyrer etc?  

Lage et system som logger hvem som er på lagret når, hva de låner og hvor 

lenge de låner det. Hvordan vi skal utarbeide loggsystemet diskuteres.  

Forslag: QR – kode, Biblioteket App, Snakke med Heine fra Meland om å 

opparbeide et logg system til lageret.  

Kostnad ved ødeleggelse: Prosjektet som låner utstyr må ta kostanden for 

utstyret. Om gruppene låner så er det gruppene som har ansvar for utstyret fra 

det forlater lageret til det er tilbake.  

Eierforhold: Lage hylle løsningene som dele inn felles, Bjørgvin og Hordaland.  

Ansatte lager utkast til løsning.  Kontakt mellom kretsene.  

 

 4. Manøvere  

 a. Andre måter å fordele ansvar for manøvrene?  

Slik fordelingen er nå har vær krets VM og Bymanøver annen vær gang. Det 

gjør at kretsene har først Bymanøver og så VM og deretter et år fri og så 

Bymanøver og VM igjen. Denne modellen gjør at det blir lett for kretsene ved 

kretsleir og landsleir år. 

NSF har brukt ELFUL for å arrangere VM og NSF ser på det som en fordel å 

sette ELFUL på VM, siden dette gir deltagerne på ELFUL god erfaring i 

ledertrening.  

Det diskuteres om modellen som brukes i dag skal fortsette. Med bruk av 

ELFUL på VM og at det settes opp en komité for Bymanøveren som består av 

begge kretsene – tilbake til den gamle gamle modellen. Det diskuteres også om 

vær krets skal ta vært sitt arrangement.  



 

 b. Økonomi ifbm manøvrene  

Like forhold for begge kretsene, dele kostnadene slik at ingen av kretsene går 

på en smell. Et forslag som kan gjennomføres er en prosentsats på hvert 

arrangement så settes det en prosentsats på f.eks 5% til administrativ og 

underskudd/overskudd. Overskudd kan fordeles på deltagelse, men underskudd 

fordeles på medlemsstørrelse. Om arrangørene gjør en økonomisk tapp så kan 

det være at det er arrangørene som skal ta kostandene, men om det er mangel 

på deltagelsene så skal kostanden deles.  

 

Kretsene blir enige om at kretsene ta hver sitt arrangement (økonomisk ansvar) 

med samarbeid ved gjennomføring. Det utarbeides retningslinjer – oppdatere 

eksisterende retningslinjer. Hordaland tar VM, Bjørgvin tar Bymanøveren. 

Starter ved 2017, Kontorene samarbeide med det administrative.  

Dato for retningslinjedokumentet gjøres ferdig til møte i februar.  

 

Konklusjon: Det ble konkludert på møte at alle felles arrangementet 

budsjetteres med 5% administrative kostnader og 5% sikkerhets margin. Ved 

overskudd eller underskudd på mer en korner 1000 ved arrangementet skal 

dette deles mellom kretsene. Ved overskudd skal det deles ut fra deltager 

antall, ved underskudd skal det dels ut fra medlemsstørrelse. Budsjettet for 

arrangementet skal godkjennes av de respektive styrene før arrangementet kan 

gjennomføres. Styrene ble enige om at kretsene tar økonomisk ansvar for hvert 

sitt arrangement.  Hordaland krins tar ansvar for VM i speiding og Bjørgvin 

krets tar ansvar for Bymanøverne. Endringen trer i kraft 01.01.2017. 

 

 

 5. Datoer for 2017 

Neste fellesmøte: Slutten av Februar 

VM: 05-07.mai 2017 (4/5 uker før NM i speiding) 

Bymanøver: 28.oktober 2017(Ikke krasje med JOTA/JOTI i fremtiden) 

 

 6. Speiderdagen  

 a. Veien videre  



Diskusjon om speiderdagen skal være ulike dager, at gruppene selv kan velge 

en dag som passer dem. Ulike dager gjør at speiderdagen da kan sette sammen 

med et kulturarrangement som er i nærområdet til gruppen. Om gruppene skal 

ha speiderdagen på ulike dager så må gruppene reklamere mer for 

arrangementet, gjerne med plakater eller gratis aviser. Speiderdagen fri dato 

mellom 1.mai til september.  

 

Skal vi beholde navnet speiderdagen? (Lokalturen, ta med lokalbefolkningen ut 

i naturen). 

 

Speiderdagen skal være et lavterskeltilbud for at folk skal komme seg ut å 

bruke naturen. Se på modellen til Bergen Turlag. 

 

Sende ut et detaljert skriv om hva speiderdagen er og hvordan vi skal 

gjennomføre det i gruppen. Ansatte lager forslag som sende til styrene.  

 

 7. Andre samarbeidsområder?  

 a. ELFUL – fortsette med felles kurs?  

ELFUL starter i 2017: 21.aug 

Ønsker mer samarbeid med kurset. Kanskje få inn noen fra KM i staben. 

Treningsprogram fra begge forbund, må tas med om det skal være et felles 

kurs.  

Krav til dem som skal være i staben: God kjennskap til treningsprogrammet – 

ledertrening og god i speidermetoden i det enkelte forbund.  

Vi ønsker å jobbe mot en større samarbeid. 

ELFUL er satt opp slik: 1 kveld i mnd. 3/4 helger og en uke til Sveits.  

 

 b. Pefftrening- mulig arena for samarbeid?  

Motivere utvalgene for pefftrening til å samarbeide om noe felles. Starte i det 

små og jobbe seg videre og se nye muligheter for samarbeid. Lære nye triks av 

hverandre og se nye veier å gjennomføre peffkursen på. Utvalgene kan ha 

seminarer sammen, lærer av hverandre, reise på turer sammen og diskuterer 



hverandres peffkurs. Kanskje man kan en gang i framtiden ha stort sett felles 

kurs.  

8. Eventuelt 

a. Rovernes Beredskapsgruppe 

Samarbeide mellom KM og NSF i forhold til Rovernes beredskaps gruppe.  

b. Kvamsøy 

KM kan gjerne får leie leirstedene til Hordaland Krins. 

c. Speiderlan 

12+ arrangement. 2017 siste helgen i september.  

d. Snøhulekurs 

KM arrangere, deltagelse fra både KM og NSF burde jo være mulig. Dele på 

staben.  


