Referat kretsstyremøte nr.1/2016 – tirsdag 12.januar 2016 kl.18.00 – 20.30 på Madla speiderhus
Tilstede: Trond, Torstein, Allis, Per Eivind, Silje og Ivar. Forfall Eve og Heidi.
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter
- Daglig leder deltok i markering av starten på Frilager prosjektet 18.12.
- Daglig leder har deltatt i et møte i regi av Universitetet hvor utdanning i ”friluftsliv” sto på programmet.
- Per Eivind og daglig leder har deltatt på ledertrenerkomite møte 3.12.
- Daglig leder og Arvid fra Jørpeland har deltatt i planlegging og ”prøvespeidermøte” for ny speidergruppe
Hjelmeland 8.12.
- Daglig leder har deltatt på strategisamling i Hundvåg 1.speidergruppe 12.12.
- Daglig leder har deltatt i flere møte med FNF Stavanger for planlegging av avslutning Friluftslivets år i Stavanger.
- Vibeke L., Asbjørn og Livar fra ledertrenerkomiteen sammen med Per Eivind fra kretsstyret og daglig leder har
vært på nasjonal ledertrenersamling 8.-10.1.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Gruppeledersamling. Presentasjon av programmet. Ser at vi er for sent ute med flere arrangement. Må få endret
rutiner slik at programmet kommer tidligere. Engasjerte gruppeledelse deltok! Gode diskusjoner om
ledertrening og avklaring på ritual og speiderskjortebruk. Viktig at speiderdrakt og ritualer (åpning/avslutning)
blir brukt på alle samlinger i kretsen. På komite møter er det flott med speiderskjerf. Viktig at det i invitasjonen
kommer klart frem forventning til antrekk.
Sak 4. Økonomi
- Regnskap: Lønnskostnader på prosjekter med egen post for lønn utgiftsføres prosjektet og inntektsføres under
egen post i kretsens inntekter. Hovedtall (med forbehold om revisjon) blir presentert på gruppeledelses samling
i slutten av januar. Regnskapet til Veteranene må inn i kretsens årsregnskap – da kretsstyret er ansvarlig
(Veteranene er direkte medlemmer i kretsen og bankkonto er knyttet opp mot kretsens organisasjonsnummer).
- Budsjett: Det legges opp til et budsjett med overskudd. Et forslag presenteres på gruppeledersamling. Siste
justering tas etter innspill på dette møte.
- Kretsstyret vil be forbundskontoret/speiderstyret vurdere reisefordelingsordningen i NSF: ”Gjennom samtaler
med flere både på forbundskontoret og ute i distriktene så stilles det spørsmål om ikke reisefordeling bør
revideres. Gir det den ønskede effekt? Hvor mange timer administrasjon bruker vi på dette (spesielt i forhold til
NM i speiding)? Hvordan kan vi på en enkel måte oppnå ønsket effekt? Vesterlen kretsstyret ber om at
speiderstyret/forbundskontor ser på mulighetene for mer «moderne» løsninger”.
Sak 5. Camp 773
- Arbeider med forslag til utbedring av toaletter/u. etasje hovedhus. Skal ha befaring/komitemøte 13.1.
- Har i samarbeid med Strand kommune åpnet toaletter som en prøveordning nå i vinter.
- Oppnevning av komite (forslag til årsmøte Camp773):
Daglig leder i samarbeid med dagens leder vil foreslå at kretsstyret har følgende kandidater (oppnevnes) til
styret i Camp773: Heidi gjenvelges som leder, Trond, Livar og Arvid fortsetter mens Silje ikke ønsker å fortsette
og erstattes av Anne Beth Jensen. Videre foreslås Liv Margareth Aksland til vara.
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Sak 6. Ledertrening
- Ny komite (Vigdis leder, Asbjørn, Livar, Nils og Tønnes) har hatt sitt første møte og flere har deltatt på nasjonal
ledertrenersamling.
- Arbeider med kvalitetssikring av kurs. Det er lagt opp til samling for kursledere og veiledere for vårens kurs i
februar. Arbeides med detaljert kursplan.
- Det er laget en liste over hvem som har tatt lederkurs de siste årene – denne er sendt gruppeleder.
- Kretsstyret har ansvar for ledertreningen. Fellesmøte mellom ledertrenere og kretsstyret blir planlagt i
samarbeid med leder i ledertrenerkomiteen. Aktuelt enten rett før eller rett etter sommeren.
- Kretsstyret vil til årsmøte i kretsen evaluere pilotprosjektet ”Trygge ledere”.
Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer
- Speiderforum – Allis tar ansvaret
- Roverforum – Ivar finner ansvarlig
- Ledertreningsuken - Per Eivind
- Kretsting – Eve
- Gruppeledersamling regnskap/budsjett – Trond
- Kretsbannerkonkurranse – Lisbeth Hegreberg (Hundvåg) oppnevnes til ”komite leder”.
- Årsmøte KM speiderne (lørdag 6.febr.) – Hvem kan delta?
- Los til landsleiren – har vi funnet noen? – flere navn ble nevnt og Ivar/Trond følger opp.
Sak 8. Frilager
- Daglig leder redegjorde for det arbeid som er gjort så langt. Det er lyst ut stilling som prosjektleder. Daglig leder i
samarbeid med Torstein deltar i ansettelsesprosessen. Det er turistforeningen som blir formell arbeidsgiver. KM
og Godeset har satt utstyr på lageret, samtidig som kanoer fra flere grupper er lagret der. Kretsen flytter også
sitt lille lager fra Madla speiderhus til det nye Frilageret. Det er invitert til møte med aktuelle brukere og
samarbeidspartnere 20.1. Speidergrupper blir invitert til samarbeid på gruppeledelses samlingen 27.1.
Sak 9. Eventuelt
- Det er kommet spørsmål om kretsstyrereferatet kan være offentlig. Og siden du nå leser dette så er det noe
kretsstyret er positiv til!
Neste styremøte tirsdag 2.februar

Referent
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder
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