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Referat kretsstyremøte 25/10/2016 kl 1800 Speidersenteret 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Visekretsleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Silje Stople 

Styremedlem: Anette Skålnes 

Styremedlem: Karianne Jansen 

Styremedlem: Morten Ormberg 

Roverrepresentant: Astrid Fykse Jacobsen 

UAB representant: Merete Karlsen 

 

Vedtakssaker 

12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Godkjent 

13/16 Snøhulekurs 2017 

- Kretsstyre ønsker å gjennomføre Snøhulekurs 2017, Karianne har ansvar fra 

kretsstyre. 

14/16 Mentorordningen 

- Kretsstyre godkjenner fortsatt bruk av mentorordningen.  

15/16  Vipps 

- Høre med forbundet om det er noe restriksjoner om å opprette og bruk av DNB. Det 

evalueres etter VM.  

 

https://www.facebook.com/astridfykse.jacobsen
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Drøftingssaker 

o Økonomioppdatering 

o Gjennomgått 

o Regnskapsfører neste år 

o Linda har godkjent fortsettelse 

o Budsjett 2017 

o Kretslageret, oppfølging 

o Lederlyst november? 

o Årsmøte, sted og ordstyrer 

o Silje undersøker Fyllingsdalen kirke, dato 05.03.17 

o Finne valgkomité 

o Evaluering av kretsarrangementer – saken flyttes til neste styremøte 

o Gave Irmelin – Utsette til neste styremøte 

o Ung Aktiv Bjørgvin – Mandat og struktur – Beskrivelse – oppdatering – Utsettes til 

neste møte 

Orienteringssaker 

o Bymanøver 

o Landsstyret kommer til Bergen – møte fredag 18 november kl 19-21 

o Fredslyset, Mariakirken fredag 2. desember 

o Kretsleir – økonomi, evaluering, rapport fra HK 

o Årsmelding 

o Ledertreningsfondet 

o Terminliste vår 2017 

o Kretsforum 

o BT Junior? 

o Revisor 2017 

o Eventuelle orienteringer fra ansatte, Ung Aktiv, Rover Bjørgvin 

Annet 

o NSF fellesmøte 

o Drøftet 

o Bergen Kommune frivilligseminar 05.des. 

o Anette og Silje stiller fra Bjørgvin KM speider  
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Vedtakssaker 

Snøhulekurs 2017 

 

Saksnr: 13/16 

Saksbehandler: Erlend V. Thorsen 

 

Saksutredning: 

Det må avgjøres om en skal arrangere snøhulekurs i 2017, og i tilfelle hvem vi mener kan ha 

hovedansvar samt eventuelt noen veiledere. 

Erfaringsmessig trengs det 1 hovedleder samt en leder pr hule. Tidligere har vi som oftest hatt 

4 ledere som utgangspunkt, da er det mulig å arrangere kurs opp til 4 deltakerhuler, totalt opp 

til ca 20 deltakere. 

Kurset gjennomføres vanligvis på Finse i løpet av mars, da er det gode snøforhold og levelig 

temperatur. 

I forkant av kurset må det holdes to teorikvelder, vanligvis i løpet av februar. Påmelding i 

begynnelsen av februar. 

Det er også en fordel å sette av to potensielle kurshelger siden en må ta en vurdering av 

værforhold. 

Stab bør derfor være klar i løpet av høsten. 

 

Forslag til vedtak: 
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Vedtakssaker 

Mentorordningen 

 

Saksnr: 14/16 

Saksbehandler: Erlend V. Thorsen 

 

Saksutredning: 

Ordningen med mentorgruppen ble så vidt eg kan finne startet i 2013. Mentorenes rolle har 

endret seg noe, men på nåværende tidspunkt er hovedoppgavene å kvalitetssikre og veilede, 

på peffkursene. Det har vært litt uklarheter siden mentorrollen aldri har vært klart definert, ei 

heller hvor i strukturen mentorene passer inn.  

Da blir det også rom for uklarheter i samarbeidet mellom mentorene og UAB siden en ikke 

har definerte roller og klare forventninger til hverandre. 

Samtidig er det et godt potensiale for utvikling av både UAB og peffkursene dersom en får 

mentorordningen og samspillet til å fungere. Peffkursene er en svært viktig arena for kretsens 

utvikling og det er naturlig at styret ønsker å kvalitetssikre gjennomføringen. Samtidig skal 

lederne i UAB få rom for å vokse og utvikle seg. 

Mitt forslag er at ordningen videreføres, men at styret vedtar et mandatet for mentorgruppen 

og at mentorene plasseres som et utvalg under kretsstyret slik at de formelle linjene er på 

plass.  

 

Forslag til vedtak: 

Mentorordningen videreføres, med tydelig organisering og mandat  
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Drøftingssaker 

Evaluering av kretsarrangementer 

Det er kommet inn en henvendelse fra en gruppe angående kretsens retningslinjer angående 

evaluering av arrangementer. Eg har svart til avsender, men kretsstyret bør også diskutere 

punktene som det spørres om: 

 

 Har kretsstyret en kvalitetssikring og retningslinje på hvilke arrangement man sender ut 
evaluering på? 

 Er det regler/rutiner for når man spør om identifisering av deltager og når man ikke spør om 
dette? 

 Er det etter kretsstyret oppfatning virkelig anonymt når man spør om gruppe/krets-
tilhørighet når man har deltatt på en regionalt eller sentralt arrangement med 1-3 deltagere 
fra vår gruppe/krets? 

 Har kretsstyret en forventning om at 12-15 åringer skal ha mot til åpent å fortelle om egne 
opplevelser på kurs/leirer som kanskje ikke er positive eller vanskelig? 

 Har kretsstyret en formell retningslinje på hvilke type spørsmål man stiller og ulike emner 
som skal dekke disse evalueringene? 

 Er det en rutine på hvem som utformer og sender ut en evaluering, og hvem har ansvar for 
kvalitetssikre grunnlag, spørsmål og mottagere? 

 


