Referat kretsstyremøte nr.5/2016 – tirsdag 3.mai 2016 kl.18.00 – 21.00 på Madla speiderhus
Tilstede: Eve, Trond, Silje, Per Eivind og Ivar. Heidi kom til sak 6. Vibeke Langeland deltok i sak 6.
Forfall: Torstein og Allis.
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/vedtak
- Daglig leder har vært på møte med beredskapsgruppene i Norge og Speiderstyret for å stake ut veien videre for
Speidernes beredskap.
- Truls Alnes er oppnevnt som leder for beredskapsetat Landsleiren.
- Kretsens har organisert felles buss til deltakerne NM – alle 5 patruljer blir med felles buss.
- Speidergruppene i Time (Bryne, Kverneland og Lye) har hatt et fellesmøte for beskrive friluftsområder de ønsker
å bevare. Innspill sendes inn gjennom FNF-Rogaland og videre til Time kommunes plan for utvikling av områder.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Kretsbannerkonkurransen er gjennomført på Camp773. Svært vellykket arrangement med gode
tilbakemeldinger. Med en slik driftsform blir arrangement en patruljetur der troppsleder er på en liten avstand
men allikevel til stede. Bør informere mer om denne muligheten for patruljetur – mer enn konkurranse for de
troppene som har patruljer under oppbygging. Rent teknisk er det nå slik at vi bytter med KM om å være
arrangør. Heidi representerte kretsstyret og sto for premieutdeling
- Ledertrening Trinn III er gjennomført i Melshei med 10 deltakere – 6 fra Vesterlen.
- Trond Haugland har gjennomført planleggingsmøte med de gruppene som skal på årets Forenesdagene.
- Trond Haugland og daglig leder var tilstede da første Spadetak for Godeset speiderbase ble tatt i dag.
Sak 4. Økonomi
- Regnskap mai ikke klart.
Sak 5. Camp 773
- Har hatt dugnad. Lite interesse for dugnad i gruppene. Gulvet er nå støpt. Videre arbeid blir mye betalte tjeneste
- Styret har hatt møte. Referat kommer.
- Fungerte meget bra på kretsbannerkonkurransen.
Sak 6. Ledertrening
- Referat fra sist ledertreningsmøte kommer. Undertegnede deltok på møte (Per Eivind forfall).
- Kvalitet sikring av følgende kurs er under utarbeidelse.
o Praktisk friluftsliv
o Førstehjelp
o Sikker speiding
o Speidermetoden
o Veiledning som metode
o Programplanlegging
Patruljesystem er lagt inn i alle kurs (der det er mulig)
Felles åpning og avslutning er laget
Felles evaluering er under utarbeidelse

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

Ledertreningskurs i uke 43/44 til høsten i uke 5/6 til våren. Daglig leder setter ukene.
Arbeider for at vi setter (bestiller av ledertrenerkomiteen) 2 av hver modul i trinn I og II og går aktivt ut til
gruppene til å få dem til å være vertskap.
Arbeide (bestiller av ledertrenerkomiteen) moduler fra ledertreningen i peffkurs, rover og beredskapskurs (unge
ledere)
Trinn III kurs til høsten slik at vi får flere potensielle deltakere på ledertrenerkurset. Ledertrenerkomiteen
arbeider for dette (er ”bestilt”)
Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer
Onsdag 4.mai er det møte om Mcash – enklere betaling.
Forenesdagene – Eve, Trond, Allis og Ivar deltar
Gruppeledersamling i mai – program gjennomgått.
Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program
Neste styremøte – et av medlemmene som kan lage en sosial samling?
Sak 8. Frilager/kanoutleie
Kretsstyret ba i sist møte om sak utleie av kanoer. Har presentert og fått «godkjent» følgende sak fra Randaberg,
Godeset og Madla:
Madlaspeiderne har i flere år hatt utleie av kanoer for Stavanger kommune. De får dekket bl.a.
administrasjonskostnader ved utleie av kommunen.
Daglig leder har nå hatt samtaler med Madlaspeiderne og sammen har vi nå følgende forslag til drift av
ordningen for denne sesongen:
Madlaspeiderne administrerer bestilling (booking) og sender faktura til leietakere uten kompensasjon for alle
kanoer i ordningen Pr. i dag er Randaberg, Madla og Godeset og det er pr. nå ikke behov for flere inn i
ordningen. Hvis det blir stort press er det grupper som kan stille kanoer til disposisjon. Disse blir da leid inn med
en liten fortjeneste til ordningen) Madlaspeiderne vedlikeholder og erstatter ødelagt utstyret. Madlaspeiderne
stiller 2 tilhengere til disposisjon for årer og vester (Stokkavatnet og Lutsi) for samme leiepris som containere.
Kretsen organiserer utplassering og innhenting av kanoer, kontakt med grupper som har utstyr i ordningen og
markedsføring av ordningen.
Økonomi:
Alle utleie av alle kanoer i ordningen summeres ved sesongslutt. Fratrekk er faktiske utgifter Madla har hatt på
vedlikehold/erstatning av utstyr. Fratrekk for leie av tilhengere til årer/vester. Grupper som er med i ordningen
låner kanoene gratis (både egne og andres kanoer i ordningen). Strand/Jørpeland har stilt sine kanoer til
disposisjon på Camp773. Disse administreres, vedlikeholdes og faktureres av kretsen og er i år ikke med i dette
regnskapet. Endringen fra i fjor er at Madla har tatt sine egne kanoer inn i ordningen etter at de var på
Frikvarteret i fjor. 1.Sandnes er ikke med i år.
Bifalt av kretsstyret
Sak 9. Samarbeid med KFUK-KFUM
Vi bør foreslå at avtalen for samarbeid kretsbannerkonkurranse forenkles og revideres.
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Kretsstyret ber daglig leder invitere kretsstyret i KM til et samarbeidsmøte hvor dette og eventuelt andre
aktuelle saker blir tatt opp.

Sak 10. Videre oppfølging
1. Brannsikkerhet på speiderhytter.
Daglig leder følger opp saken videre.
2. Lovforslag til Speidertinget?
Vi har frist til 20.mai med å sende inn lovforslag til speidertinget. Organisasjonsrapport blir mest sannsynlig snart
offentlig og da kan vi ta stilling til om det er ting vi ønsker å sende inn som 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.
Foreslår avventer videre behandling til vi ser hva tilbakemelding Sandnes kommune kommer med.
Neste styremøte tirsdag 7.juni
Vel møtt.
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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