Referat kretsstyremøte nr.01/2017 – mandag 20.februar 18.00 – 21.00 på Madla speiderhus
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/gruppenyheter
- Ivar A. Nøttestad med Torstein Hafsøe som personlig vara er valgt til styreleder for Frilager. Organisasjonen ble
opprettet desember 2016 med Stavanger Turistforening, Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd og Vesterlen krets
som medlemmer.
- Flere i kretsstyret deltok i åpningen av Godeset speiderbase.
- Eve Nordvall og daglig leder deltok på årsmøte og seminar FNF februar 2016. Daglig leder ble valgt til leder.
- Tor Børge Salvesen, Nils Lindås, Sondre Lura og Vibeke Langeland deltok på nasjonal ledertrenersamling i januar.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Patruljeførerkurs I arrangert i november med over 50 deltakere og ekstra i januar med 26 deltakere.
- Patruljeførerkurs II arrangert i januar med 100 deltakere.
- Nyttårs med rovere på Frikvarteret med fullt arrangement – 40 stk.
- Gruppeledersamling i januar med 20 deltakere. På Godeset speiderbase med mye informasjon og litt lite
aktivitet (bør ha aktivitet).
- Ledertreningsuke er gjennomført i februar med 8 gjennomførte kurs med 96 deltakere
- Brukermøte av Djoin nettsider med 15 deltakere
- Lokal ledertrenersamling i januar
Sak 4. Økonomi
- Litt innkjøring med nytt regnskapsprogram. Men nå begynner ting å komme på plass. Regnskap for januar er ikke
klart av flere grunner. Tilgang til systemet blir tildelt nytt kretsstyret og det blir en status i forhold til økonomi
både i Camp773 og Kretsen på neste styremøte.
- Fjorårets regnskap ble gjennomgått i forbindelse med årsmøtepapirer.
Sak 5. Camp 773
- Med kretsstyret godkjenning er styret gjenvalgt etter at Camp773 har hatt årsmøte sist uke. Referat fra møte
kommer. Budsjettet som ble vedtatt på årsmøte går med kr.50.000,- i overskudd (til dekning av årets
underskudd).
- Det har vært utfordringer med vannpumpe. Denne måtte akutt skiftes. Kostnad ca.30.000,-. Det er ellers
usikkerhet om selve brønnhullet vil gi nok vann. Dette vil eventuelt gi nye kostnader på kr.100.000,-.
- Referat fra årsmøte kommer.
- Daglig leder bes i samarbeid med komite markedsføre Camp773 – slik at vi får enda flere brukere.
Sak 6. Ledertrening
- Det arbeides med ny ledertrening nasjonalt. Tror disse blir presentert på neste kretsledersamling i mars. Hva
som skjer og hvordan prosessen har vært er uklart. Skal vi spille inn de forslag samlet vi har hatt stykkevis og delt
(når er du speiderleder? Kveldskurs? Oppfølging?). Hvis vi ikke gjør noe nå så blir det sikkert slik at noe ”vedtatt”
blir presentert i mars. Er vi motiverte for det?
Kretsen etterlyser en plan for prosessen på revidering av ledertrening. Per Eivind utarbeider et notat som
sendes speiderstyret.
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Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer:
- Eve, Per Eivind og Ivar drar på kretsledersamling (under forutsetning av at de blir valgt inn i kretsstyret)
- HURRA vi har fått nasjonalt Speider- og Roverforum høsten 2018. Speidertinget gikk til Trondheim.

Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program - frem til landsleiren.
Forslag til videre program - sak til kretstinget (dato settes av neste kretsstyre)
Hovedprogram:
Ledertreningsuke høst uke 45 (6.-9.nov) og vår uke 5 (29.1. – 1.2.) – som tidligere.
Trinn III i april ( 13.-15.april)
Patruljeførerkurs I i august (påmelding senest landsleiren) og november (camp773)
Patruljeførerkurs II i januar – (påmelding med dato for patruljetur for de som skal delta må settes i løpet av desember.)
Kretsbannerkonkurranse 20.-22 april på Camp773
Gruppeledersamling januar (god middag – fest)
Gruppestyresamling midt juni og midt/slutt november (før programplanlegging neste halvår) Årsmøte Kretsting tirsdag 6.mars.
Rovere nyttår Frikvarteret.
Forenesdagene 25.-27.mai.
Månedlige temakvelder
Forslag temamøter:
o Bruk av sosiale medier og kommunikasjon
o Bygging av Speiderbase
o Utfordrende speidere/støttekontakter
Foreldre som ikke bør være – foreldre som ikke blir ledere men er foreldre…
o Søke midler/årsrapport forbund – begynnelsen av desember … - …
o Gruppeledelse/ledersamtale
o Speiding valgfag – ressurs
Sak 8. Frilager
- Prosjektleder Geir Andersen i Frilager har de siste månedene vært sykemeldt. Han har fått konstatert leddgikt.
(Jeg) Ivar har derfor måtte bruke mer tid på dette en strengt tatt ønskelig. Men for å komme videre har det vært
nødvendig. Som dere vet betaler Frilager for medgått timer.
- For å avta praktisk arbeid er det engasjert en person til registrere utstyr og holde orden på Frilager.
- Nettløsningen er nå kommet så langt at det nå er begynt å legge inn utstyr. Selve nettsiden for bestilling blir lagt
ut for test i løpet av uken.
Sak 9. Politiattest
Har ikke fått tilbakemelding fra NSF på vår sak:
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.
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Sak 10. Kretstingspapirer ble gjennomgått og ferdigstilt.
Neste møte mandag 27.mars
Ivar Anton Nøttestad, Daglig leder
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