Referat kretsstyremøte nr.3/2016 – tirsdag 2.mars 2016 kl.19.00 – 21.00 hjemme hos Eve
Tilstede: Eve, Trond, Allis, Torstein og Ivar. Forfall: Silje, Per Eivind og Heidi
Sak 1. Protokoll sist møte vedtatt
Sak 2. Representasjon/møter
- Allis Beisland hilste på vegne av kretsen på årsmøte til Rogaland KFUK-M.
- Kretsbannerkonkurransen har hatt møte med daglig leder tilstede.
- Daglig leder har samme med turistforeningen og Gjensidigestiftelsen hatt møte med Prospera. Prospera er en
organisasjon som organiserer fagpersoner i dugnad for frivillige organisasjoner. Frilager ønsker hjelp i forhold til
momsutfordringene ved drift av lageret. Trenger vi/noen grupper ellers hjelp med spesielle fagfelt?
- Geir Pettersen er ansatt som prosjektleder for Frilager. Han startet sitt arbeid 22.februar og har kontor sammen
med kretsen på Madla speiderhus.
- Daglig leder har hatt møte med Region Stavanger. Tema på møte var fra deres side om vi har aktuelle
speiderarrangement (nasjonale/internasjonale) som kan legges til vår region? Daglig leder hører med NSF, mens
Region Stavanger følger med på aktuelle hjemmesider. Fra kretsen side var det viktig og informere om Camp773,
Frikvarteret og Frilager.
- Daglig leder representerte kretsen på årsmøte i FNF 1.mars og ble valgt til arbeidsutvalg for FNF-Rogaland og
vara i FNF Stavanger.
- Korpsstyret i Metodistkirken har vedtatt nedleggelse av Hundvåg MS speidergruppe.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Tenkedagen er blitt feiret av bl.a. Veteranene. Eve sendt hilsen og Heidi Tveit deltok fra kretsen på deres
arrangement.
Sak 4. Økonomi
- Regnskap for februar er ikke klart og blir ettersendt når det er klart.
Sak 5. Camp 773
- Årsmøte gjennomført etter planen.
- Flere henvendelser på leie siden sist periode (mer enn normalt..)
- Det arbeides med å få ”markedsført” at gruppene bør/må delta på dugnadshelger.
Sak 6. Ledertrening
- Evaluering etter ukens ledertreningsuke tar vi på neste møte.
- Det arbeides for at flest mulig deltar på trinn III helgen i april.
Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer
- Speiderforum – Allis tar ansvaret – lite interesse så langt (arrangeres 9.mars).
- Roverforum – Heidi ansvarlig – ble avlyst på grunn av ingen interesse. Forumdeltakere velges på Kretsting.
- Ledertreningsuken - Per Eivind – pågår
- Studieforbundet hvor Ivar er sekretær har årsmøte mandag. Ikke noen spesielle saker. Kretsen søker på noen
midler til ledertrening.
- Kretsting – Eve – egen sak
- Forslag til program ble gjennomgått - forslag legges ut på http://www.vesterlen.no/program og
”hovedprogram” vedtas på kretstinget.
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NSF: Kretsleder samling 11.-13.mars i regi av Speiderstyret – Heidi og Ivar reiser

Sak 8. Frilager
- Jæren Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd er tatt med i styringsgruppen.
Sak 9. Årsmøte
- Hvem som legger frem/svarer i hvilke saker ble gjennomgått
- Knut Slettebak ønsker ordet ang. valg speiderstyret
- Ordfører er invitert
- KM v/kretsleder er invitert
Sak 10. Eventuelt
- Sak til neste styremøte – saker til speiderting/styret.
Daglig leder har bl.a. følgende forslag som kanskje kan komme fra kretsstyret:
1. Legge ned debattsiden på speiding.no – Meningsfella.
Kretsstyret enige i forslaget. Daglig leder snakker med Speidersjef om hva som er beste forslag/saksgang her.
2. Alle speidergruppe må være registrert i frivillighetsregisteret og ha en bankkonto knyttet til
organisasjonsnummeret. Kontingent utbetales ikke før det er samsvar mellom årsrapport og registrerte
opplysninger i Frivillighetsregisteret (bl.a. styremedlemmer).
Kretsstyret enige i forslaget. Daglig leder snakker med Speidersjef om hva som er beste forslag/saksgang her.

Neste styremøte tirsdag 5.april

Referent
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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