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Referat kretsstyremøte 19.04.2017 kl 1800 Speidersenteret 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Julie Andra Taule Nordli  

Styremedlem: Morten Ormberg 

Vara: Hanne-Emilie Svanberg Helle  

Vara: Vegar Klyve 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk 

UAB representant: Merete Karlsen 

Kretssekretær: Kine Nyhammer 

 

Åpning v/ Julie Andra Taule Nordli 

 

Vedtakssaker 

11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

12/17 Kjøp av lisens gjennom Techsoup Norge (Adobe) 

Kretsstyre godkjente at kretsen kan benytte seg av donorlisensen fra Techsoup Norge 

for Creative cloud om medlemsøknaden blir godkjent og gebyret belaster kretsen på 

konto 6810.  
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Drøftingssaker 

o Ledersamtale  

Drøfting rund ledersamtale, personer som er aktuelle til å ta på seg dette 

ansvaret: 

 Vanja Seim Flatberg 

 Anne Hanson 

 Harald Mikkelsen 

 Kjetil Ullaland 

 Margith Jhonsen 

 

o Skyssbedriftsavtale 

Hør med skyss angående gebyrer osv, bestill et reise kort som kan benyttes av 

utvalgene i kretsen.  

o Liv – kurs? 

KFUK – KFUM Sivil ønsker speiderens deltagelse på LIV kurs igjen, da 

speideren ikke har deltatt på flere år. Det diskuteres også LIV kurs fra KM sivil 

vs ELFUL fra NSF (Hordaland krins). Hvilke kurs vil passe best for vår krets 

og våre medlemmer. Liv krever hvert fall 4 ledere og NSF trenger kanskje ikke 

mer enn 1.  

1. Vi må vite litte mer fra sivilkretsen om hva de tenker rundt samarbeidet. 

2. Kine snakker med Endre (NSF) angående ELFUL – hva ser de for seg, 

hvilke kompetanse har de andre lederen og hva forventer de i forholde til 

samarbeid.  

3. Navn ledere til LIV/ELFUL: Wenche Orrebakken, Håvard Eggestøl, 

Ingebjørg (Os), Magnhild (Os), Tor Erik Talhaug, Harald Mikkelsen, Svein 

Horn, Martin Morvik, Øyvin Øyen, Kjersti Morvik,  

4. Kine finner arkivet angående LIV.  

5. Lederkurs komite -> sette personene sammen og la dem evaluere begge 

lederkursene (LIV og ELFUL). 
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Orienteringssaker 

o Landsting 2017  

Kretsleder Erlend V. Thorsen informerer om deltagelsen på Landsting 2017.  

o Oppdatering ansvarsfordeling (Bymanøver, Merkemøte, Lederlyst) 

Merkemøte: 

Styremedlemmene Morten Morvik og Martine Akse så lang bestemt at merket 

som skal tas på merkekurset er bålmerket og primitivmat (ta med 

speidermetoden). Kurset skal avholdes på speiderhytten i Sædalen. Pris 250 

kr, 14 eller 21 mai. Kretssekretær Kine Nyhammer lager invitasjon, nettside, 

kretspost og annen markedsføring. Bestille merker.  

Bymanøver: 

Kretssekretær Kine Nyhammer minner nestleder Harold Trellevik på friste og 

annet i forbindelse med Bymanøveren.  

Lederlys: 

Ingen oppdatering 

o Nye retningslinjer (Bymanøver, VM, Lageret, speiderdagen) 

Det er utarbeide og oppdatert retningslinjene for Bymanøver, VM, lageret og 

speiderdagen. Disse er utarbeidet i samarbeid av kretssekretær Kine 

Nyhammer (KM) og daglig leder Endre Helland (NSF) på kontoret. Ferdige 

eksemplarene sendt til styrene og godkjennes på felles styremøtet mellom KM 

og NSF.  

o Lageret – Nøkler  

Det er opprettet felles nøkkel til lageret som oppbevares i nøkkelboks utenfor 

kontoret. Egen nøkkel til KM er fremdeles ikke helt ferdig. Ved behov for 

nøkkelen til lageret tar man kontakt med kretssekretær Kine Nyhammer og hun 

har oversikt over utlån og loggfører dette.  

o Hypersys – Arrangement 
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Kretssekretær Kine Nyhammer undersøker mer angåeden løsning, holder styre 

oppdatert og tar kontakt med Hypersys.  

o Speiderdagen 2017 

Det er fremdeles lite interesse blant gruppene i å få gjennomført speiderdagen. 

Det er heller ikke komt inn penger fra ulike kilder til bruk på speiderdagen 

2017. Kretsstyre diskuterer hvordan man kan formidle ut at å slå speiderdagen 

arrangementet sammen med allerede eksiterende arrangementer er en god 

løsning. Gjør det så enkelt så mulig! Andre forslag: Speiderdagen merke som 

deltagerne kan få. KM og NSF må gjennomføre en evaluering etter 

speiderdagen er gjennomført for å finne ut om det er hensiktsmessig å forsete i 

2018.   

o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

 Ansatt – vekst: De vekstprosjektene som vekstkonsulenten Kine Nyhammer 

holder på med er; speiderdagen, oppfølging av Florvåg speidergruppe, Unngå 

nedleggelse av Fyllingsdalen speidergruppe og komme i kontakt med aktuelle 

personer i forbindelse med oppstart av Meland speidergruppe. Det jobbes 

også med promotering av Bjørgvin krets samt oppfølging av UAB.  

Annet 

 Hoveddommer til VM 

Aktuelle kandidater som kan spørres fra KM er: 

- Vanja Seim Flatberg 

- Karen Helland velure 

- Øyvind Sundfjord 

- Erik Lie Nilsen 

Vedtakssaker 
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Saksnr: 12/17 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

Gjennom medlemskap i Tecsoup Norge kunne få en del donorlisenser da vi er en frivillig 

organisasjon. Jeg ønsker å benytte meg av en av disse donorlisensene om 

medlemskapssøknaden min blir godkjent (NSF fikk nettopp godkjent sin søknad). For et 

gebyr på under 100kr vi Bjørgvin krets ha mulighet til å benytte seg av Creative Cloud og alle 

Adobe programmene.  

 

Forslag til vedtak: 

 Kretsstyre godkjenner at kretsen kan benytte seg av donorlisensen fra Techsoup Norge for 

Creative cloud om medlemsøknaden blir godkjent og gebyret belaster kretsen på konto 6810.  


