Referat kretsstyremøte nr.10/2016 – onsdag 9.november 2016 kl.18.00 – 20.30 på Madla speiderhus
Forfall Heidi Bratland. Torstein gikk etter sak 6.
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/gruppenyheter
- Daglig leder har vært på møte Frilager hvor Prospera la frem rapport med bl.a. anbefalinger på at Frilager blir
organisert som en organisasjonen tilknyttet Frivillighetsregisteret og Merverdigavgiftregisteret.
- Daglig leder har arrangert skoledag for å få medlemmer til oppstart Storhaug speidergruppe (Stavanger MS).
Videre er det lagt ned mye ressurser i nettsider, Facebook, planlegging og oppfølging av program. Status var 5
medlemmer første møte. Første tur i november. Lederressurser er på plass.
- Det er forhandlet frem en avtale med Tide buss der de setter opp buss til Sirdal fast hver fredag ettermiddag.
Dette gjør at grupper under 30 passasjerer ikke trenger betale mer enn kr.300,- tur retur (halv pris av snøbuss og
ved bestilling av buss vil prisen øke over 300 hvis du er mindre enn 30 personer). Vi må derfor støtte opp og be
speidergruppene bruke dette tilbudet (som da kommer de mindre gruppene og Rovernes beredskapsgruppe til
gode).
- Godeset sin speiderbase nærmer seg sluttført. Åpning blir i januar.
- Sola har måtte flytte ut av sine lokaler (ventet men kom brått på). Får eldre lokaler/brakker som erstatning. Bør
arbeide for Speiderbase?!
- Frikvarteret legger om driften og ser ikke mulighet for å ha daglig leder i 100% stilling. Cato har derfor fått
oppsigelse og slutter 1.1.2017. Ny driftsform er ikke helt spikret men RBG fortsetter å ta ansvar og Madla (som
er eier) koordinerer. RBG arbeider sammen med turistforeningen for å prøve ut ”Ådneram turiststasjon” til
sommeren. Dette vil også gjøre at RBG har ”fast” sommerberedskap for søks- og redningsaksjoner bl.a. ved
Kjerag.
- Hundvåg speidergruppe ferdigstiller i disse dager Gapahuk utenfor speiderhuset sitt.
- Alle helger i vinter på Frikvarteret er nå fylt opp med speideraktiviteter i tillegg til beredskap.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Ledersamling Speidertingssaker. 10 deltok. God debatt og godt møte for å legge strategi for delegater.
- Ledertreningsuka – se eget punkt
- Det har vært samling for våre representanter til Speider- og Roverforum. Vi deltok med våre 2 representanter i
hvert forum.
- Speiderting ble gjennomført med alle våre representanter til stede. Vi måtte som avtalt trekke noen forslag og ta
essensen i lovforslag inn sammen med et forslag til ”veien videre” som speiderstyret hadde fremmet. Dette fikk
vi til sammen med en økning av budsjettet slik at speiderstyret også har økonomiske midler til gjennomføring.
- Toaletter er offisielt åpnet av ordfører i Strand.
- Torstein Hafsøe, Trond Haugland, Allis Beisland og Ivar Anton Nøttestad var alle i forskjellige roller på BUKårsmøte i Stavanger i går.
Sak 4. Økonomi
- Vedlagt regnskap pr.31.10. Videre er det et dokument med forslag til ”revidert” budsjett. Dette viser det daglig
leder tror blir resultatet ved årsavslutning. Som dere ser større omsetning men med resultat rundt budsjett.
- Camp773 har inne sak på registrering i Merverdiavgifts registeret. Det betyr at når/hvis denne registreringen
skjer må Camp773 føre eget regnskap med mva. mot egen konto. Regnskapet for Camp vil derfor avsluttes i
kretsen den dagen vi starter å føre eget Camp regnskap.
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Camp773 har nå brukt opp investeringsmidler, men har fått gave øremerket Vaskerom på kr.25.000,-.
Ferdigstilling koster kr.50.000,- Foreslår at kretsstyret bevilger kr.25.000,- til ferdigstilling – dekkes i posten
diverse driftsutgifter. Ikke vedtatt. Camp773 må legge disse midlene inn i budsjettet for 2017.
Det går mot underskudd for Camp. I tillegg vil ikke mva. tilskudd bli utbetalt før 2017. Foreslår derfor et lån til
Camp773 på inntil kr.300.000,- slik at de har likviditet når de starter driften i eget regnskap. Vedtatt og gi et lån
på inntil kr.300.000 i 3 år. Skriftlig avtale med Camp773 styret signeres før pengene overføres.
Regnskapsfører har sagt opp med virkning fra 1.1.2017. Daglig leder arbeider med å finne ny regnskapsfører.

Sak 5. Camp 773
- Til orientering har Camp773 økt leieprisene litt og foreslår at det settes av kr.100.000 i lønnsmidler til drift av
Camp773 som bemannet leirsted fra 25.juni til 25.august 2017. Mer om dette kommer i referat fra Camp773
styret.
- Toaletter er offisielt åpnet av ordfører i Strand.
- Camp773 lager forslag til budsjett til neste møte.
Sak 6. Ledertrening
- Per Eivind orienterte om ledertreningsuka. Evaluering kommer fra ledertrenerne etter neste møte.
- Det er 8 ledere i kretsen som er påmeldt ledertreningskurset. Kretsen betaler for disse. Forfall er i år og kommer
på årets regnskap.
- Nasjonal ledertreningssamling er andre helg i januar. Foreslår at kretsen støtter som tidligere de som ønsker å
delta som vi kan ha nytte av drar. Per Eivind vurderer programmet før anbefaling om å bruke penger på dette blir
tatt. Uansett dekker kretsen ikke mer enn 3 ledere.
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!
- LOS/ambassadør til landsleiren. Eve Nordvall har sagt ja.
Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program .
-

-

Foreslår at ledersamling Ådneram i januar går ut. Dette fordi vi ikke har spesielle saker og daglig leder tror det vil
være vanskelig og skape engasjement for en slik samling. Foreslår at det erstattes med et kveldsarrangement
torsdag 4.januar hvor kretsstyret inviterer kun gruppeledere. Vedtatt. Arrangeres i den nye Speiderbasen til
Godeset.
Det er overbooket på patruljeførerkurs i november. Foreslår derfor at det settes opp et nytt kurs med selve
kurshelgen første helg i januar. Vedtatt. Asbjørn blir kursleder
Mer info på møte: Foreslår at vi arbeider for at kretsen setter opp ”temakveld” ca. en gang i måneden. Vedtatt.
Vi starter med gruppeledelse, årsmøte, Brønnøysund, årsrapport.
Forslag tema:
o Bruk av sosiale medier og kommunikasjon
o Bygging av Speiderbase
o Utfordrende speidere/støttekontakter
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Foreldre som ikke bør være – foreldre som ikke blir ledere men er foreldre…
Søke midler/årsrapport forbund – begynnelsen av desember … - …
Gruppeledelse/ledersamtale/politiattest
Speiding i skolen - valgfag
Babysang med Torstein

Sak 8. Frilager
- Frilager som egen organisasjon skal opprettes. Nedenfor ligger link til forslag vedtekter. Har dere noen spørsmål
eller forslag til endringer så er det fullt mulig å foreslå endringer eller tillegg. Målet er at alle medlemmer
styrebehandler og godkjenner endelig forslag til 9.desember
- Foreslår at vedtekter blir godkjent og at Vesterlen krets blir medlem. Vedtatt
- Foreslår at Ivar Anton Nøttestad med Torstein Hafsøe som personlig vara er vårt styremedlem. Vedtatt
Sak 9. Politiattest
- Bakgrunnen er at det er ingen sikkerhet rundt registering av attest og et medlem må kanskje vise og få godkjent
attest flere ganger til forskjellige personer alt etter hva du skal gjøre av aktivitet i NSF.
Forslag: Styret i Vesterlen krets foreslår at rutiner ved registrering av politiattest endres og at sikkerheten rundt
registrering sikres.
1. Når gruppeleder, kretsleder, korpsleder eller ansatte registrerer politiattest er denne gyldig for alle aktivitet og
medlemskap medlemmet har i NSF.
2. Generalsekretær (eller delegert ved forbundskontoret) registrer politiattest på gruppeleder, kretsleder,
korpsleder eller ansatte og gir dem tilgang i medlemssystemet til å registrere politiattest gitt i punkt 1.
Vedtatt at saken sendes NSF v/generalsekretær.
Sak 11. Videre oppfølging
1. Brannsikkerhet på speiderhytter.
Daglig leder følger opp saken videre.
2. 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.

Neste møte onsdag 14.desember kl.19. med julemiddag.
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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