Referat kretsstyremøte nr.11/2016 – onsdag 14.desember 2016 kl.18.00 – 19.00
Forfall: Eve Nordvall
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Julegave til speiderne fra kretsen
Gruppene er aktive for å få inn midler slik at flest mulig speidere kan være med til landsleiren i Nord. Kanskje
kretsen nå kan gi noe av ”kretsens overskudd” fra spesielt kretsleirer til å støtte dette gruppene ved å ”frita”
dem for utgifter med å få utstyr opp og ned?
Vedtatt: Kretsen bidrar med inntil kr.40.000,- i tilskudd til dekning av utgifter til utstyr til Nord2017.
Sak 3. Kretsen søker om å være arrangør for Speider- og Roverforum og Speiderting i 2018
NSF spør nå etter interesserte arrangører. Hvorfor skal vi søke? 2 hovedgrunner: Vi kan gjennom å være
arrangør av Speider- og Roverforum få sette fokus på demokrati i kretsen. Det har vært liten interesse for dette
og kan være et satsingsområde i 2018. Videre har regionen behov for arrangement – Region Stavanger som vi er
en del av ønsker selvsagt mest mulig aktivitet i regionen. Det vil da også være 5 år siden vi har hatt landsleir og
stort speiderarrangement i byen.
Vedtatt: Kretsen søker om å være arrangør av Speider- og Roverforum og Speiderting i 2018
Sak 4. Regnskap
Har vært i dialog med vår hovedsamarbeidspartner SR-Bank om regnskap. SR-Regnskap er i en prosess med å
tilby enkle moderne papirløse regnskapsprogram og ikke minst bistand til drift av disse. Har nå prøvd et system
”Power Office” på Camp773 noen uker. Det virker bra og virker rimelig. Kostnad vil være på maks kr. 20.000,noe som vil være mye mindre enn vi har i utgifter i dag.
Vedtatt: Kretsen gjør avtale på bruk av regnskapssystemet ”Power Office” med SR-Regnskap som konsulenter.
Sak 5. Gruppeleders ”Frilufts middag” torsdag 5.januar
Programmet ble gjennomgått.
Sak 6. Invitasjon fra KM rovere om å delta på vintertur til Hovden.
Vedtatt: Kretsen deler invitasjonen men ønsker en påmeldingsliste slik at vi kan kvalitet sikre mot gruppeleder at
de er kjent med at deres speidere deltar på turen.

Neste kretsstyremøte er torsdag 12.januar

Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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