Referat kretsstyremøte nr.6/2016 – tirsdag 7.juni 2016 kl.18.00 – 19.30 på Rygertroll.
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/vedtak
- Prosjektgruppe Rover 5-kamp planla videre arbeid på Forenesdagene.
- Daglig leder er i dialog med Stavanger MS om oppstart av speiderarbeid.
- Daglig leder har på møte med gruppeledelsen i 1.Egersund.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Vår samarbeidspartner SR-Bank inviterte gruppene til introduksjon av Mcash. 7 grupper deltok
- Forenesdagene med over 400 deltakere. Gode tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra gruppene blir lagt inn i
arbeidsdokument for neste års arrangement. Det er ikke flere merker igjen. Det ble vedtatt og lage nytt design
og oppdatere navn og få med Camp773 i merket. Det blir bestilt 1000 merker.

-

Nytt
Gammelt
Gruppeledelsessamling på Totembu. 16 deltok i flott vær. Mat på stormkjøkken og god prat rundt bålet. Det
hadde vært ønskelig med mer deltakere og vi prøver å spisse programmet til neste samling.

Sak 4. Økonomi
- Generelt større omsetning enn budsjettert – med et resultat litt bedre enn budsjettert.
Sak 5. Camp 773
- Det er forlenget kontrakt med NN om vask av åpent toalett ukentlig og tilsyn etter leieforhold. Avtalen gjelder
ut året. Det vil være utfordringer med å møte leietakere i sommer. Daglig leder i samarbeid med Camp773 styret
arbeider med saken.
- Trond orienterer om fremdrift toalett. Målet er at det er klart til nasjonal Rover-5-kamp i septetmber
- Fungerte meget bra på Forenesdagene – tross redusert toalett kapasitet.
Sak 6. Ledertrening
- Referat fra sist ledertreningsmøte gjennomgått.
- Kretsstyret er positive til emnekurs hvis dette ikke går ut over ledertrenernes kapasitet til å gjennomføre
grunntrening. Foreslått Emnekurs leir hadde vært fint å fått gjennomført på lørdagen på neste års Forenesdager.
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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.
- Vi trenger LOS/ambassadør til landsleiren. Vi ser for oss en rover og en voksen. Vi ber om forslag til kandidater
fra ledere bl.a. på Facebook.
Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program . Styremøtedatoer satt frem til jul.
Sak 8. Frilager/kanoutleie – sak fra 1.Sandnes
Kretsstyret avklarte at utstyr som er ødelagt skal repareres eller erstattet. Videre er det ikke hensikt at utleien
skal være basert på å tjene penger. Kretsstyret ønsker et møte med 1.Sandnes for å informere og få innspill på
speidernes videre arbeid med felles utstyrsutleie.
Sak 9. Videre oppfølging
1. Brannsikkerhet på speiderhytter.
Daglig leder følger opp saken videre.
2. Lovforslag til Speidertinget
Daglig leder skal ha avklaringsmøte med forbundskontoret 14.juni for å arbeide videre med lovforslagene.
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.
Neste styremøte er tirsdag 23.august (bl.a. felles med KM i sak samarbeid)
Referent
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder

Vesterlen krets av Norges speiderforbund | Revheimsveien 126 | 4043 Hafrsfjord | Tlf. 950 31 101 | post@vesterlen.no | vesterlen.no | Org 871 554 862

