Referat kretsstyremøte mandag 27.mars 18.00 – 20.00 på Madla speiderhus
Forfall: Ole Christian Wigestrand.
Sak 1. Protokoll sist godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/gruppenyheter
- Eve Nordvall, Per Eivind Solum og Ivar A. Nøttestad deltok på kretsledersamling i regi av Speiderstyret i mars.
- Flere i kretsstyret deltok i åpningen av Godeset speiderbase.
- Eve Nordvall og daglig leder deltok på årsmøte og seminar FNF februar 2016. Daglig leder ble valgt til leder.
Vedlagt ligger vedtekter og formål for FNF
- Tor Børge Salvesen, Nils Lindås, Sondre Lura og Vibeke Langeland deltok på nasjonal ledertrenersamling i januar.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Årsmøte på Hundvåg. Referat er godkjent og lagt ut på kretsens hjemmesider. Noen erfaringer vi skal ta med oss
til neste år?
Bra med middag – bra med pauser for salg og prat. Bør ha et tema/sak som engasjerer.
Sak 4. Økonomi
- Vi ligger på budsjett. Regnskapet ble gjennomgått.
Sak 5. Camp 773
- Det arbeidet med å få ansatt vertskap for sommeren. Nye nettsider kommer.
Sak 6. Ledertrening
- Forbundet arbeider med ny ledertrening trinn I og II nasjonalt. Vi følger dette arbeidet så godt vi kan og kommer
med innspill.
Sak 7. Videre program – gjennomgang av mål og mening – hvem arbeider med hva?
Representasjon fremover:
Torunn deltar på peffkurs I avslutning
Morten deltar i planlegging og gjennomføring av Forenesdagene
Haakon deltar på KBK og deltar for kretsstyret på premieutdeling søndag
Ledertreningsuke høst uke 45 (6.-9.nov) og vår uke 5 (29.1. – 1.2.) – som tidligere.
Trinn III i april ( 13.-15.april 2018) og september 2017
Patruljeførerkurs I i august (påmelding senest landsleiren) og november (camp773)
Patruljeførerkurs II i januar – (påmelding med dato for patruljetur må settes i løpet av desember.)
Kretsbannerkonkurranse 20.-22 april på Camp773
Gruppeledersamling januar (god middag – fest)
Gruppestyresamling midt juni og midt/slutt november (før programplanlegging neste halvår) Årsmøte Kretsting tirsdag 6.mars.
Rovere nyttår Frikvarteret.
Forenesdagene 25.-27.mai.
Månedlige temakvelder
Forslag temamøter:
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Bruk av sosiale medier og kommunikasjon
Bygging av Speiderbase
Utfordrende speidere/støttekontakter
Foreldre som ikke bør være – foreldre som ikke blir ledere men er foreldre…
Søke midler/årsrapport forbund – begynnelsen av desember … - …
Gruppeledelse/ledersamtale
Speiding (hjelp til andre) valgfag – ressurs
Allemed.no – del av møte.
Hvordan drifte et roverlag?

Sak 8. Frilager
- Gjennomgang av Frilager og testversjon av frilager.no
- Det lyses nå ut en stilling som lag(er)leder.
Sak 9. Kretsstyrets arbeidsform
Gjennomgang av hvordan skal styret ”jobbe” mellom møtene og før og etter møtene
Hva som er viktig og tenke på som styremedlem
Hva ansvar styret har
Hvordan styret seg til forholder den ansatte

Neste møte

Tirsdag 2.mai
Mandag 12.juni

Ivar Anton Nøttestad, Daglig leder
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