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Referat kretsstyremøte 29.01.2018 kl 1800 

Oppmøte: 

Kretsleder: Erlend Veland Thorsen  

Nesteleder: Harold Trellevik 

Styremedlem: Julie Andra Taule Nordli  

Styremedlem: Morten Ormberg 

Styremedlem: Martine Akse 

Roverrepresentant: Amalie Ulevik Bjerk  

UAB representant: Ikke møtt 

 

Vedtakssaker 

01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

02/18 Ny datamaskin på kretskontoret 

Kretsstyret godkjenner at det kjøpes en ny datamaskin til kr 5.500. Kostnaden blir 

belastes ved regnskapet 2018. 

Drøftingssaker 

o Representant fra UAB på Årsmøtet 

o Skal det være en fast ordning, trengs det en vedtektsendring. Kretsting må 

godkjenne vedtaket og de nye vedtektene må dermed godkjennes av Landstyret. 

UAB utarbeider sak til kretsting og forhåndssjekker med landsstyret. Ved 

konstituering av kretsting foreslås det at UAB representanter får 

møte/tale/forslag/stemmerett 

o Årsmøtet 2018 
- Innkalling sent ut til alle gruppene og lagt ut på nettsiden. 

• Konstituering – trenger møteleder, referent, underskrivere, tellekorps 

- Vanja Seim Flatberg har sakt JA til å være møteleder. 

• Hilsener – invitere gjester! 
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- Ung vest 

- Gildene 

- NSF 

- Landsstyret 

• Årsmelding – hva mangler så langt? 

- Jule Andrea Taule Nordli må skrive om Roverkontaktsamling 

- Legge til punktene 5.3 KFUK – KFUM Bjørgvin og 5.4 St. Georgs Gildene 

- Rette skrivefeil 

• Oritentering legatet 

- Venter på oppdatering fra Legatstyret.  

- Minne dem på at de må presentere årsmeldingen fra Legatet, snakk med Legatstyre.  

• Regnskap 2017 

- Regnskapet er hos revisjon hos revisor Dag Eikeset.  

• Kontingent 

- Øke kontingentsatsen for 2018.  

• Arbeidsplan/terminliste 

- Kretssekretær Kine Nyhammer setter opp terminliste med datoer til presentering på 

Årsmøtet.  

• Budsjett 2018 

- Budsjettet er ferdig laget, det trengs kun å legge inn priser for fellestransport 

Landsleir.  

• Vekst 

• Innkommede saker/annet 

• Valg 

• Avslutning, hederstegn, gaver 

- Termokopp og sjokolade til gaver på Årsmøte 

- Gave Linda Odland regnskapsfører blir: Kopp + blomst + merk (Kretsleder Erlend 

Veland Thorsen lager merket, purr etter 2 uker) 

o Budsjett 2018 

• Budsjett gått gjennom og godjente fra Kretsstyret. Kretssekretær legger inn 

priser på fellestransport Landsleir før Årsmøtet.  

o Årsmelding 2017 

• Gått igjennom.  

• Jule Andrea Taule Nordli må skrive om Roverkontaktsamling. 

• Legge til punktene 5.3 KFUK – KFUM Bjørgvin og 5.4 St. Georgs Gildene 

under 5.0 samarbeidspartnere 

• Kretssekretær Kine Nyhammer rette skrivefeil og andre feil 

 

o Konfirmantleir  

• Kretssekretær Kine Nyhammer har vært i kontakt med hovedansvarlig Anine 

Mild. Det vil bli sendt ut mer informasjon fra henne nå på starten av året. Man 

ønsker å utfordre speidergruppen Alversund da Konfirmantleiren skal 

avholdes i Nordhordlandshallen og de er den nærmeste gruppen.  

o Fellestransport landsleir og felles godstransport 

• Det er sendt ut spørreskjema til alle gruppen som har svarfrist den 1. februar. 

Det vil bli utarbeidet et pristilbud til gruppen når man har passert svarfristen. 

o Søke støtte – Hva er det ønskelig at man søker til? 
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• Fellestur over vidden, Ledertrening, Landsleirtransport, Prosjekt og vekst. 

Lage en oversikt til utvalgene om hva de ulike støtteordningen krever.  

Orienteringssaker 

o Ledertrening (LIV kurs/ ELFUL) 

• Det er enkelte representanter fra kretsen som er med i staben til LIV, blant 

annet Julie Andrea Taule Nordli. Samarbeidet fortsetter og målet er at det skal 

komme deltager fra speideren som deltar på kurset. Kretsstyret diskutere det å 

sette opp opplegget slik at det blir mer speiderrelatert i kurset. Sende ut 

informasjon om kurs i sommer til alle gruppene.  

o Snøhulekurs 

• Det blir snøhulekurs den siste oppsatte helgen, 09.-11. mars. Første teorikveld 

onsdag 31.januar, andre teorikveld 07.februar. 8 deltagere og 5 ledere.  

o Oppdatering Lederlyst 

• Det er ønskelig å ha en dame som kommer og snakker om taushetsplikt. Julie 

Andrea Taule Nordli jobber med å finne en løsning for hvordan man kan sette 

opp en kveld med temaet taushetsplikt. Kretsstyret ønsker å ta det opp på 

årsmøtet for å finne ut om lederne i kretsen er interessert i å delta på en slik 

kveld. Om interessen er der vil arrangementet bli satt opp i april.   

o Oppdatering etter Gildemøte 

• Kretsleder Erlend Veland Thorsen deltok på møte til St. Georgs Gildene og 

snakket om samarbeid mellom kretsen og Gildene. Ting vi kan snakke med 

Gildene om som de kan hjelpe oss med er eks: Rydde lageret, fortsette arbeide 

med Bymanøver og KULtur eventuelt andre arrangementer og kretsleir 2020.  

o Tweensfestival 26-28 oktober – ref dato Bymanøveren 

• JOTA/JOTI er som regel tredje helg i oktober. For at Bymanøver ikke skal 

krasje med JOTA/JOTI så må Bymanøver være fjerde helg i oktober. 

Kretssekretær Kine Nyhammer snakker med KM sivil angående festival. Og ta 

info på Årsmøte.  

o Representant til KM Sivil sitt årsmøte – søndag 18 mars 

• Julie Andra Taule Nordli representerer Bjørgvin krets KM speider. 

o NSF årsmøte 10. mars 

• Harold Trellevik representerer Bjørgvin krets KM speider. 

o Revisor  

• Kretsleder Erlend Veland Thorsen snakker med Dag Eikeset om å være revisor 

i 2018. 

o Oppdatering fra Valgkomiteen 

• Valgkomiteen har begynt sitt arbeid. De skal informeres om at det i tillegg til å 

finne representanter til kretsstyre så kan det også spørres om folk er 

interessert i å hjelpe til med Bymanøver, Kretsleir o.l.  

o Terminliste vår 2018  
• RB: dato påsketur? Andre arrangement?  

▪ RB holder kretssekretær Kine Nyhammer oppdatert. 
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o Oppdatering fra UAB, RB eller ansatt 

o DNT – Turbogrupper  

• Ta kontakt med Forbund og informer dem om hva den nye satsingsplanen for 

DNT er. Send ved mail fra NSF.   
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Vedtakssaker 

 

Saksnr: 02/17 

Saksbehandler: Kine Nyhammer 

 

Saksutredning: 

Det trengs ny datamaskin på kretskontoret da den nåværende maskinen har begynt å lage mye 

lyd som er svært irriterende både for kretssekretær og andre som benytter kontorlokalet.  

Forslag til vedtak: 

Kretsstyret godkjenner at det kjøpes en ny datamaskin til kr 5.500. Kostnaden blir belastes 

ved regnskapet 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


