Referat kretsstyremøte nr.4/2016 – tirsdag 5.april 2016 kl.18.00 – 21.00 på Madla speiderhus
Tilstede: Eve, Trond, Torstein, Silje, Per Eivind og Ivar. Forfall: Allis og Heidi.
Sak 1. Protokoll sist møte – se vedlegg (er godkjent)
Sak 2. Representasjon/møter/vedtak
- Hundvåg MS er nå vedtatt nedlagt.
- Sauda speiderhus blir nå overlevert andre brukere. Kretsen har fortsatt rettigheter i bygget hvis det blir solgt. En
konsekvens av dette er at Sauda speidergruppe bør legges ned. Daglig leder følger opp dette.
- Daglig leder har deltatt på årsmøte i Studieforbundet. Sitter der som sekretær.
- Daglig leder har hatt møte med Veteraner ang. økonomi, KBK og rover-5-kamp.
- Heidi Bratland og daglig leder deltok på KS-KL samling i Oslo i begynnelsen av mars.
- Daglig leder har deltatt og hatt innlegg på seminar om enslige mindreårige flyktninger i regi av fylkesmannen.
- Daglig leder arbeider med samarbeidsavtale Intersport (Krets, Madla og Speidernes beredskap), Aftenbladet
(Stavanger og Madla) og Tide (Krets og Speidernes beredskap)
- Arvid Langeland har møtt tyske speidere som var på befaring Camp773 før større leir til sommeren.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Speiderforum – svært få grupper deltok. Vi bør nok i god tid før neste forum få dialog med troppsledere slik at
de motiverer til deltagelse i demokratiopplæringene som dette er. Tas opp på gruppeledersamling til høsten.
- Roverforum – ble avlyst på grunn av ingen interesse.
- Ledertreningsuken - evalueres av ledertrenerkomiteen og behandles av kretsstyret i egen sak på neste møte.
- Kretsting – et helt greit årsmøte ut i fra saker. Vel gjennomført. Kretsstyret ønsker og ta opp tradisjon med å gi
oppmerksomhet til de grupper med medlemsvekst.
Sak 4. Økonomi
- Regnskap til og med mars tatt til etterretning.
- I forbindelse med ledertreningskurset i november – som vi har ønsket til vårt distrikt ”garanterer” kretsen for
leiepris kr.500,- pr. person overfor arrangementskomite.
Sak 5. Camp 773
- Det arbeides med å få ”motivert” gruppene til å delta på dugnad.
- Det er søkt Strand kommune om kr.50.000,- i støtte til videreutvikling av hinderløype og skjøtsel av leirområdet.
Sak 6. Ledertrening
- Referat fra sist ledertreningsmøte tatt til orientering.
- Når og hvordan har vi ledertreneruka til høsten: Utsettes til neste møte.
- Kretsstyret ønsker at flest mulige av aktuelle motiveres til deltagelse på ledertrenerkurset som er lagt til
Vestlandet med start november. Vedtak: Kretsstyret ønsker og støtte økonomisk inntil 20 stk. på
ledertrenerkurs. Egenandel kr.500,-. Gruppeleder og ledertrenerkomiteen blir forespurt om lederen bør
prioriteres (få støtte) eller få en anbefaling om å delta som veileder før eventuelt deltagelse på ledertrenerkurs.
Kretsstyret bestemmer ut i fra dette hvem som får støtte (på lik linje med at det er kretsstyret som oppnevner
Ledertrenere).
Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer
- Kretsbannerkonkurranse: Komiteen har kontroll. Eve deltar fra kretsstyret søndag
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Samling for ansatte og styremedlemmer i Stavanger. Hvem fra kretsstyret kan delta?
Planlegging av Forenesdagene – Trond leder møte
Gruppeledersamling i mai; - Landsleir, ledertrening, peffkurs, rover 5-kamp er noen stikkord. Daglig leder lager
innkalling.
Landsleiren Bodø stab: Det var stor interesse fra leirkomiteen i Nord 2017 at kretsen arbeider med å finne
sentral stab til beredskapsetaten. Daglig leder i samarbeid med beredskapsgruppen arbeider nå med å finne
leder og NK leder for etaten. Etter dette kan etatsleder i samarbeid med kretsen starte arbeidet med videre
rekrutering.
Landsleir Bodø før arrangement: Johan Skjevik har forespurt kretsen om vi skal gjøre noe ekstra på landsleiren.
Hans forslag er å reise opp med eldre (9.-10.klassinger i forkant av leiren og bl.a. dra på fisketur, til Lofoten og
grottetur. + kanskje avslutte med å bygge/lage noe på leirområdet som markerer kretsen på leiren. Foreslår at
Johan blir invitert til neste gruppeledersamling og presenterer ideen. Ut i fra det ser vi hva rolle kretsen tar i
det videre arbeidet.
Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program

Sak 8. Frilager/kanoutleie
Utsettes til neste møte
Sak 9. Videre oppfølging
1. Legge ned debattsiden på speiding.no – Meningsfella.
Kretsstyret enige i forslaget. Daglig leder snakker med Speidersjef om hva som er beste forslag/saksgang her.
Saken ligger til behandling hos generalsekretær. Tilbakemelding er at siden blir lagt ned når forbundet får ny
nettside.
2. Alle speidergruppe må være registrert i frivillighetsregisteret og ha en bankkonto knyttet til
organisasjonsnummeret. Kontingent utbetales ikke før det er samsvar mellom årsrapport og registrerte
opplysninger i Frivillighetsregisteret (bl.a. styremedlemmer).
Kretsstyret enige i forslaget. Daglig leder snakker med Speidersjef om hva som er beste forslag/saksgang her.
Saken ligger til behandling hos generalsekretær. Tilbakemelding er at generalsekretær nå arbeider for å få en sak
til speiderstyret på dette.
3. Brannsikkerhet på speiderhytter.
Daglig leder har hatt møte med Rogaland brann og redning. Vi har gjennomgått de hyttene vi kjenner til (og som
kretsen har i oversikten på nettsiden) med den hensikt å få gode og riktige brannrutiner. De gruppene som har
vært kjent for brannvesenet blir nå tatt tak i. Svaret fra brannvesenet var etter møte slik: Vi har avgjort at vi ikke
tar inn alle speiderhyttene som særskilte brannobjekt. Men jeg kommer til å gjennomføre et systemtilsyn hos dere.
Da går vi gjennom internkontrollen slik at dere kan overføre det til alle hyttene deres. Og så foretar jeg befaring på
noen utvalgte hytter. Daglig leder følger opp saken videre.
4. Lovforslag til Speidertinget?
20.mai er frist for innsending. Kommer tilbake til dette på neste styremøte.
5. Oppfølging etter Kretsting
Benkeforslag fra Sigurd Mo som ble vedtatt:
”Henstilling til kretsstyret om å vurdere bruken av leide lokaler i forhold til å investere i egne lokaler.
Utrede kostnader ved å utbedre våre lokaler i Sandnes. Svar forventes til neste Kretsting”.
Avventer videre behandling til vi ser hva tilbakemelding Sandnes kommune kommer med i forhold til
Speiderhuset i Sandnes.
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Neste styremøte tirsdag 3.mai

Vel møtt.
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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