
Referat fra kretsstyremøte 18. februar 2016 

 

Tilstede: Vanja, Anette, Martine, Karianne, Amalie, Kine og Janne (referent) 

 

1. Åpning v/Martine 

 

2. Hendt siden sist 

Amalie, Stian T. Lien, Astrid F. Jacobsen, Ida S. Søfteland og Ida K. T. Olsen har vært på 

Roverkongressen. Det var snakk om valg, 5-kampregler, Martine ble valgt til vara i 

Rovernemda og det ble sendt inn forslag til å fjerne øvre aldersgrense for rovere til 

Landstingsstyret.  

 

Janne får fremdeles ikke Hypersys til å fungere til for eksempel påmeldinger. Mange andre 

som også er misfornøyde med at de har svært begrenset tilgang der. Janne kontakter både 

Hypersys og andre kretssekretærer for å høre hva de vet.  

 

Fått tak i ny representant til HBURs årsmøte av de navnene som ble presentert sist: Kathinka 

Mørner (sammen med Lasse Lotsberg).  

 

3. Innkommet post 

Passord til Sparebanken Vest. Janne sender til Linda.  

 

4. Oppdatering vekst (Kine) 

Kine har fremdeles ikke tilgang til mailen sin, noe som gjør vekstarbeidet svært utfordrende. 

Hun har for 2 uker siden hengt opp mange plakater bord på Askøy og vært i kontakt med 

lederen av roklubben for mulig fremtidig samarbeid, men så lenge hun ikke får sjekket 

mailen, vet vi ikke om noen har meldt sin interesse. Jobber også med oppdatering av 

gruppeinformasjon på hjemmesidene. Kine sender de som har kommet inn til Janne som 

oppdaterer nettet.  

 

5. Oppdatering snøhulekurs (Martine) 

Det er bare 2 påmeldte, så kurset avlyses. Dette er veldig synd, da kurslederne allerede har 

lagt en del arbeid ned i kurset. Janne har informert etter beste evne, så det ble diskutert om det 

i denne sammenheng kunne være gruppelederne som ikke hadde vært aktive nok i å spre 

denne informasjonen. Oppfordre alle til å informere om snøhulekurs når gruppene er samlet, 

og spesielt på peff III kurs og VM e.l.  

 

6. Årsmøtet 

6.1 Dagsplan (se forslag nederst i eposten, vi går gjennom punkt for punkt og fordeler hvem 

som skal presentere, og hvem som skal skrive sakspapirer) 

Det ble bestemt hvem som skal legge frem de ulike sakene og den foreslåtte saken om aksjer 

hos Hos Robert ble fjernet fra sakslisten da styrets innstilling uansett var negativ på dette 

tidspunkt.  

 

6.2 Andre årsmøterelaterte ting (Hederstegn) 

Janne ringer og sjekker med gruppelederne til de som er kandidater til hederstegn og søker 

for de som evt. skal ha.  

 

Janne sjekker om Gildene har bestemt hvem de sender.  

 



Alle har stemmerett, ikke bare de over 15 år, men antall pr gruppe kommer an på gruppens 

størrelse. 1 pr gruppe har stemmerett, og deretter 1 pr 10 medlemmer. Janne undersøker om 

Kretsleder og utvalgsledere også har egen stemme? 

 

Janne la til en liten del om ung aktivs kompetanseheving via kurs for Gjensidigepengene i 

årsrapporten.  

 

Janne ringer Torstein for å høre om revisoren kan fortsette de neste årene selv om han ikke 

kunne i år.  

 

Janne kjøper gaver, kaffe, druer og kjeks, bestiller pizza til ca kl 15, og tar med lap top, 

penner og stemmesedler, samt noen kopier av papirene. Kine tar også med lap top. Alle fra 

styret møter 12:30. og hjelper til med å rigge salen.  

 

7. Diverse 

Sælen speidergruppe er nå lagt ned og kr 12 000 er overført kretsen. Disse skal øremerkes til 

oppstart av gruppe i samme område senere. Linda er informert om dette. De har også en del 

utstyr i kirken der som Janne er i kontakt med dem om å finne en dag for henting. Det er 

visstnok snakk om et skap. Evt. utstyr kan gis til Fyllingsdalen.  

 

Vanja må sjekke Altinn for en melding til Bjørgvin  sendt dit.  

 

Janne kjøper gave til Ragnar, NSF.  

 

7.1 Hvem skal dra på KM-sivil sitt årsmøte? 

Anette stiller. Janne melder fra til sivil.  

 

7.2 Speiderdagen - har vi begynt?  

Endre skal ta tak i dette neste uke.  

 

Det er ikke planlagt noe nytt styremøte.  

Årsmøte 6. mars.  


