Referat kretsstyremøte nr.8/2016 – tirsdag 23.august 2016 kl.18.00 – 21.00 på Madla speiderhus
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/vedtak
- Daglig leder har vært i Oslo på møte ang. Frilager og med forbundskontoret ang. lovforslag fra kretsstyret
- Daglig leder har vært i flere møter og deltatt i prosjektarbeid Frilager. 3 anbud på leveranse av programløsning
nettsider lagerstyring og bestilling er nå kommet inn til vurdering. Leverandør blir valgt i løpet av august og skal
være levert 1.12.2016.
- Marta Espevold (Madla) og Haakon Kasper Kristiansen (Hinna) representerte speiderne på Kongeparets hagefest
i Stavanger 27.juni.
- Daglig leder er i dialog med Stavanger MS om oppstart av speiderarbeid.
- Daglig leder har hatt flere samtale med Hjelmeland for videre oppfølging av høstens programplanlegging.
- Daglig leder sammen med Asbjørn Hogstad har hatt programplanlegging med speiderne i Egersund.
- Daglig leder sammen med Vibeke Langeland har hatt programplanlegging med Godeset speiderne
- Allis, Torstein og Trond har vært i møte med 1.Sandnes for erfaringer rundt kanoutleie.
Sak 3. Arrangement siden sist - ingen
Sak 4. Økonomi
- Større inntekter og større utgifter men etter budsjett.
Sak 5. Camp 773
- Det har i sommer vært svært mange telefoner fra turister som vil leie spesielt hytter på Camp773. Dette er nok
et resultat av at vi er med i Region Stavanger og den økende trafikken til Preikestolen. Har utfordret Camp773
styret i og diskutere hvordan vi skal forholde oss til dette neste år. Komme med forslag til kretsstyret på hva
satsing vi skal ha på stedet neste år. Arbeider for at kretsstyret i møte oktober får en sak for videre
”sommerdrift” av Camp773. Vedtatt.
- Det arbeides med nye toaletter og det var god dugnad i helgen.
Sak 6. Ledertrening
- Bra møte hvor kvalitetssikring og gjennomføring av høstens kurs var på agenda. Referat kommer.
Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer
HOVEDFOKUS for kretsen i høst:
1. Få alle troppene til å arrangere patruljetur – hvor minst 75% av speiderne deltar!
2. Motivere og bistå speidergrupper til å starte ny flokk (beverkoloni) i løpet av høsten!
3. Få minst 15 deltakere fra kretsen på ledertreningskurset i november (motivere alle grupper til å ha minst 1
deltaker – større grupper over 75 medlemmer 2 deltakere)
4. Motivere alle ledere til å delta på minst 1 modul i ledertreningen i ledertreningsuka til høsten!
… dette skal gjøres gjennom dialog med gruppeledelsen i alle speidergrupper!
-

Neste gruppeledersamling. Legge opp til et hovedtema (konfliktløsning) Sted: Brekko og aktuelle speidertema
(førerpatrulje, landsleir, ledertrening). Status frilager

-

Vi trenger LOS/ambassadør til landsleiren. Vi ser for oss en rover og en voksen. Vi ber om forslag til bl.a.
gruppeledersamlingen
Vesterlen krets av Norges speiderforbund | Revheimsveien 126 | 4043 Hafrsfjord | Tlf. 950 31 101 | post@vesterlen.no | vesterlen.no | Org 871 554 862

Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program .
- Kretsleder deltar på 5-kamp fra lørdag til søndag
Sak 8. Videre oppfølging
1. Brannsikkerhet på speiderhytter.
Daglig leder følger opp saken videre.
2. Lovforslag til Speidertinget
Forslagene er under behandling av lovutvalg samtidig som vi avstemmer våre forslag mot andre lovforslag som er
kommet inn. Nytt ekstra kretsstyremøte blir torsdag 1.september kl.16.30 for arbeid med lovforslag.
3. 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.
Sak 9. Felles styremøte med Rogaland KFUK-KFUM speiderne fra kl.19.00 – 20.15.
- Status Frilager
- Evaluering Kretsbannerkonkurranse
- Revidering av retningslinjer for gjennomføring av KBK
- Status Speidernes beredskap
Eget referat kommer.
Neste styremøte er onsdag 28.september – husk gruppeledelses samling 12.september.
Nytt ekstra kretsstyremøte blir torsdag 1.september kl.16.30 for arbeid med lovforslag.
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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