Referat kretsstyremøte mandag 14.august kl.18.-20.
Forfall: Benedicte, Silje og Ole Christian
Sak 1. Protokoll sist godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/gruppenyheter
- Haakon Kasper Kristiansen er kretsen kontaktperson mot Roversambandet og har vært på møte på landsleiren.
- Eve og Ivar har vært på møte med ny gruppeleder Ørjan Utne i Bryne speidergruppe
- Ivar har hatt møte med gruppeleder Jon Gudmestad i 2.Sandnes i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i
gruppen. Ivar er foreslått som møteleder.
- Vi har sammen med turistforeningen støtte en naboklage angående søknad om flåte i Lutsivassdraget. Dette
med bakgrunn i at dette påvirker friluftslivet. Per Eivind har blitt oppringt av grunneier som har søkt. Det har
vært flere samtaler uten at det har blitt noen konstruktiv dialog. Kretsen sender ut påminnelse til gruppeledere
om viktigheten av å følge friluftsloven. Hvis noen får utfordringer med grunneiere ta kontakt med kommunen
eller ta kontakt med kretsen som bl.a. gjennom FNF kan ta det opp med kommuner.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Landsleir i Bodø med stor deltagelse fra Vesterlen krets.
- LOS oppgaven må være 2 stk. Trenger ikke være i funksjon/oppnevnes før rett før leiren. Videre ønsker kretsen
å følge og bidra til en god evaluering med tanke på fremtidig organisering av neste leir.
Sak 4. Økonomi
- Status kommer på neste møte (som vedtatt på sist møte).
- Utstyr landsleiren: Transport av utstyr ble en utfordring. Forbundet sitt tilbud endret seg og ble mye dyrere enn
først antatt. Så fikk vi et rimeligere tilbud enn forbundet fra lokal leverandør. Totalkostnaden ble likevel på
kr.85.000,- i utgifter til kretsen for utstyret til gruppene. Det er 35.000,- mer enn budsjettert. Det var noen
grupper som hadde forholdsvis mye utstyr og noen grupper hadde med utstyr til vennskapsgrupper. Kretsstyret
ønsker ikke å sende faktura til disse – men vil på neste samling orientere om dette.
- Det er stor forskjell i praksis med betaling/dekning av ledernes kostnad ved sommerleirer. Hvem, hvor mange,
hvor stor andel. Kretsstyret ønsker å få en god diskusjon rundt dette slik at alle gruppene blir orientert om
andres praksis og erfaring – slik at de har et godt grunnlag til å fortsette/endre praksis i gruppen.
Sak 5. Camp 773
- Rapport på sommerdrift kommer (til novembermøte).
Sak 6. Ledertrening
- Referat fra sist komitemøte ikke mottatt.
Sak 7. Videre program – hvem arbeider med hva?
Når skal vi ha styremøter:
Tirsdag 3.okt.
Tirsdag 7.nov
Tirsdag 5.desember

-

Ellers gjennomgang av kretsen program for høsten
Arbeider med å få foredragsholder til temakvelder. Forventer tilbakemelding fra flere i uken som kommer.
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-

Stor interesse for kick-off rovere. Temakveld for roverarbeid i gruppene er satt. Ny dato for oppfølging onsdag
15.november blir lagt inn i programmet.
Patruljeførerkurs nå i august ble avlyst på grunn av lite interesse.

Sak 8. Kretsleir – skal vi arrangere på Foreneset i 2019 i stedet for 2018?
Bakgrunnen er at det var en dyr leir i år og vi tror mange grupper ikke vil bruke mange penger på leir i 2018.
Sjøspeiderne og noen andre grupper skal til Lindøy – ikke langt fra Foreneset. Vil tro at de da kanskje ikke vil
prioritere nærområdet også året etter. Kanskje mange er klar for en skikkelig utenlandstur i 2019? Så tar vi eller
kretsleir i 2010? Bare en tanke og utgangspunkt for diskusjon?
Saken ble diskutert og kretsstyret ønsker at vi følger syklus med kretsleir i 2019 på Camp773.
Sak 9. Eventuelt
Ingen saker
Ivar Anton Nøttestad, Daglig leder
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