Referat kretsstyremøte tirsdag 3.oktober kl.18 på Madla speiderhus
Sak 1. Protokoll sist (se vedlegg)
Sak 2. Representasjon/møter/gruppenyheter
- Daglig leder var møteleder på ekstraordinært årsmøte i 2.Sandnes speidergruppe den 15.august. Kretsleder
deltok også på møte som observatør. Kretsstyret (ved Per Eivind, Torunn og Ivar) har senere hatt møte med
nyvalgt styre i 2.Sandnes. Konstruktivt møte som bør danne mal for møter med også andre speidergrupper. Eget
notat sendt ut.
- Daglig leder har hatt møte med nyvalgt gruppeleder Tore Vareberg i Mastra speidergruppe. De arbeider med å
slå sammen Rennesøy (som har lite aktivitet) og Mastra speidergruppe. – styret ser positivt på en
sammenslåing.
- Daglig leder representerte kretsen ved åpning av Randaberg speidergruppe sine nye lokaler. Kretsen ga et kart i
ramme som gave.
- Daglig leder har vært i Sauda der det nå er noen som ønsker å starte speiderarbeid igjen. Planen er nå å få
rekruttert et lederteam i løpet av vinteren, med oppstart speidere til våren.
- Daglig leder har fulgt opp Stavanger MS i deres arbeid med å starte speiderarbeid opp igjen. De har nå bestemt
seg for at de ikke ønsker å satse på speiderarbeid. Styret anbefaler at Stvgr. MS legges ned.
- Silje har hjulpet Frilager med innføring av regnskap etter modell fra kretsen.
Sak 3. Arrangement siden sist
- 7 ledere i kretsen har fullført ledertrenerkurset.
- Nærmere 50 rovere deltok på Rover-Kick off 24.august. Bra program og nå er det bare å håpe at det roverne selv
lager arrangement (sammen med gruppen).
- Det har vært gjennomført ledertrenersamling i regi av ledertrenerkomiteen.
- Ledertrening III med 6 deltakere (4 fra Vesterlen).
Sak 4. Økonomi
- Regnskap ble gjennomgått. Etter budsjett.
Sak 5. Camp 773
- Bra utleie.
- Vi er nå momsregistrert og har fått tilbake nærmere 200.000,- i mva.
- Regnskap etter budsjett
Sak 6. Ledertrening
- Følgende er nå er ferdig med ledertrenerkurset og oppnevnes til ledertrenere i kretsen: Cato Bjerkeli, Inga
Wirowski, Trond Haugland, Ivar Anton Nøttestad, Torunn Fjelde Hansen, Helene J. Vigane og Per Eivind Solum.
Sak 7. Videre program
Gjennomgang av kretsen program videreI
- Kretsledersamling 27.-29.oktober: Eve drar og Benedicte drar sammen med ansatt.
- Arbeidet med ledertreningsuka går sin gang. Motivere også rovere til å delta!
- Roversamling før jul – hva gjør vi? – bli kjent! – Haakon arbeider med saken.
- Gruppestyresamling 21.november. Program ble diskutert og daglig leder arbeider videre og lager invitasjon.
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Forslag fra ledertrenerkomiteen om å sette opp temakurs vinterspeiding fre.16. - søn.18.mars. Vi setter dette opp i
arbeidsplanen.
Kretsstyret ønsker at alle kursdeltakere får en epost av kretsen med mulighet for å gi tilbakemelding til kretsen (ikke
kursstab). Per Eivind – lager forslag.

Ivar Anton Nøttestad, Daglig leder
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