Referat kretsstyremøte mandag 12.juni (og fra utsatt møte tirsdag 2.mai)
Forfall: Eve og Morten
Sak 1. Protokoll sist (sendt ut tidligere)
Sak 2. Representasjon/møter/gruppenyheter
- Ny generalsekretær i NSF har vært på besøk til daglig leder. Mest for å snakke om organisasjonsutvikling, men
også for å få en presentasjon av kretsen arbeid. Frilager og Godeset speiderbase ble besøkt.
- Figgjo er en sovende speidergruppe. Har vært i kontakt med kontaktperson. De har en konto med penger som
nå er overført kretsen (kr.40.000,-). Videre har de noe utstyr som det er avtalt vi skal ha en befaring på til
høsten. Kretsen anbefaler overfor NSF at speidergruppen fortsetter som sovende (ikke legges ned). Da dette er
et område det bør være aktuelt å starte speiderarbeid igjen. Vedtatt
- Riska FSK er også en sovende gruppe. Det er korpset som er ansvarlig for eiendeler. Kretsen anbefaler at Riska
FSK legges ned.
- Vi har sammen med K/M og turistforeningen gikk uttalelse på endring i tilskudd til administrasjonsstillinger i
Stavanger kommune. Bakgrunnen er at det på overtid i budsjettforhandlinger i høst ble foreslått og vedtatt at
ordningene i idrett og de andre frivillige skulle slås sammen. Det vil nå resultere i at idretten får mer og de
frivillige mindre. – Hvis vi da ikke klarer å øke bevillinger til høsten.
- Daglig leder har vært på samling for administrativt ansatte i Stavanger tirsdag 25.april. Tema var bl.a. angst og
tvangstanker.
- Daglig leder har deltatt i åpningen av ny gapahuk Mastra sjøspeidergruppe. Vi ga en øks i innflyttingsgave.
- Daglig leder har deltatt i styremøte Stavanger speiderne med målsetting om at program blir best mulig
koordinert og fokus på speiderens strategiplan.
- Daglig leder og flere fra av kretsens leder har vært i Bodø i forbindelse med planlegging av landsleiren.
- Daglig leder har vært på samling for gavemottakere Sparebankstiftelsen SR-Bank.
- Daglig leder har hatt innlegg om Speiderbasen Godeset for Park og Vei avdelingen i Stavanger kommune.
- Kretsen har organisert fellestransport i buss for våre 5 patruljer til NM. Is på hjemveien.
- Kretsen organiserer utenfor landsleirsystemet transport av utstyr for kretsens grupper. Årsaken er at vi fikk en
vesentlig rimeligere pris en det landsleiren kunne tilby.
- Haakon Kasper Kristiansen er kretsen kontaktperson mot Roversambandet/ombud.
- Eve deltok på Forenesdagene
- Torunn var kretsens representant på premieutdeling kretsbannerkonkurransen.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Trening III kurs på Camp773 med 10 deltakere. Vel gjennomført.
- Kretsbannerkonkurransen med xx patruljer
- Emnekurs vinterspeiding med 7 deltakere.
- Avslutning på peffkurs I med 60 deltakere
- Forenesdagene er vel gjennomført med tradisjonelt program og nærmere 420 deltakere.
- Nærmere 50 styreledere og styremedlemmer fra speidergruppene møtte når kretsstyret inviterte til
gruppestyresamling. Status fra gruppene med utfordringer ble gjennomgått.
- NM i Speiding: HURRA Gaupe i Riska vant!
Sak 4. Økonomi
- Gjennomgang av regnskapet på møte. Ingen store avvik i forhold til budsjett.
Daglig leder legger frem regnskapsoversikt med utestående prosjekter pr.1.9. på møte i oktober.
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Sak 5. Camp 773
- Nye nettsider er lansert.
- Priser er justert. Det blir nå gitt 20% rabatt til speidergruppe i kretsen.
- Det blir ansatt sommervert fra 1.juli til 13.august. Sjur Lærdal har sagt ja til stillingen. Kontrakt er skrevet
- Det er utfordringer med vannbrønn. Det må kanskje gjøres en større jobb med vanntilførsel.
- Styret arbeider ellers med en prioriteringsplan for vedlikehold og investering som også kommer til kretsstyret
for behandling.
- Referat fra styremøte Camp773 blir sendt ut til kretsstyret fortløpende.
- Kretsen kjører nå lønn for Camp773
Sak 6. Ledertrening
- Trinn III er gjennomført. Noen utfordringer med deltakere fra andre kretsen, men ble taklet av kursstab og
deltakerne melder at dette ble taklet bra.
- Ellers ingen komitemøter.
Sak 7. Frilager
- Frilager har ansatt Kine Vassbø til Lag(er)leder.
- Kretsens daglig leder jobber nå inntil 20% for Frilager.
- Offisiell åpning blir tirsdag 13.juni v/Statsråd Solveig Horne. Ny generalsekretær i NSF sagt ja til og komme.
Sak 8. Videre program – hvem arbeider med hva?
Når skal vi ha styremøter:
Forslag: Mandag 14.august
Oktober
November
Desember
Ellers gjennomgang av kretsen program for høsten – og hvem som arbeider med hva.
Randaberg speidergruppe ønsker og være vertskap for kretstinget neste år. Styret er positiv til dette og takker ja
Sak 9. Eventuelt
Ingen saker

Ivar Anton Nøttestad, Daglig leder
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