Referat kretsstyremøte nr.9/2016 – tirsdag 27.september 2016 kl.18.00 – 20.00 på Madla speiderhus
Forfall: Allis og Heidi
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter/vedtak
- Daglig leder har deltatt på møte med fylket og andre friluftsorganisasjoner for å komme med innspill til ny plan
for friluftsområder i fylket før den blir sendt på høring.
- Daglig leder har vært i flere møter og deltatt i prosjektarbeid Frilager. Bouvet er nå valgt som leverandør.
- Daglig leder har hatt flere møte i forbindelse med Rover 5-kamp. Bl.a. planleggingsmøte med Veteranene.
- Daglig leder har hatt flere samtale med Hjelmeland for videre oppfølging av høstens programplanlegging.
- Kretsleder deltok på avslutningsdagen og premieutdeling Rover 5-kamp
- Det vært felles styremøte med K/M. Hovedsak: Oppdatering av regler Kretsbannerkonkurranse.
- Kretsstyret har arbeidet med begrunnelse og justering av lovforslag før det ble sendt ut.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Gruppeledelses samling avlyst på grunn av kjempestor aktivitet i gruppene og dermed liten påmelding.
- Rover 5-kamp. Kjempe flott innsats av rovere og veteraner på en godt tilrettelagt leirplass Camp773.
Sak 4. Økonomi
- Større inntekter og større utgifter men etter budsjett.
Sak 5. Camp 773
- Kretsstyret vil arbeide for at det neste sommer er et form for vertskap på Camp773. Dette vertskapet må også ta
imot bestilling. – Det arbeides nå med å lage ”stillingsinstruks”
- Mangel på politiattest blant rovere gjorde at mange rovere ikke kunne delta som offisiell stab – men måtte bare
være ”Supportere” som ”hjalp” til. Årsaken er at gruppene ikke har fokus på politiattest for alle over 16 år.
Videre er det flere nivåer på registrering. Kretsstyret vil derfor sende et forslag til Norges speiderforbund med
endring til kun ett registreringsnivå, samt at det må bli rutine at det er en forventning til at alle over 16 år har
politiattest.
Sak 6. Ledertrening
- God ledertrening og veiledersamling på Sola i går. 18 tilstede. Arbeides med kvalitetssikring av kveldsmoduler,
motivere flest mulig til å være veiledere og kursledere. Det arbeides også for å få mange med på
ledertrenerkurset i november.
Sak 7. Videre program/arbeidsoppgaver kretsstyremedlemmer
HOVEDFOKUS for kretsen i høst:
1. Få alle troppene til å arrangere patruljetur – hvor minst 75% av speiderne deltar!
2. Motivere og bistå speidergrupper til å starte ny flokk (beverkoloni) i løpet av høsten!
3. Få minst 15 deltakere fra kretsen på ledertreningskurset i november (motivere alle grupper til å ha minst 1
deltaker – større grupper over 75 medlemmer 2 deltakere)
4. Motivere alle ledere til å delta på minst 1 modul i ledertreningen i ledertreningsuka til høsten!
… dette skal gjøres gjennom dialog med gruppeledelsen i alle speidergrupper!
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Vi trenger LOS/ambassadør til landsleiren. Vi ser for oss en rover og en voksen. Stresser ikke dette. Det kommer
når det kommer.
Godeset trenger flere småspeidere. Kan kretsen gjøre noe for å få flere?
Hvordan går det med Nærbø speidergruppe? Kretsleder ønsker å besøke dem.

Gjennomgang programmet på http://www.vesterlen.no/program .
Det er ingen saker til ekstraordinært årsmøte som var satt på programmet i oktober. Dette møte blir derfor
erstattet med et møte med gjennomgang av saker før Speidertinget. Det legges opp til at alle valgte delegater
”velger” sine saker og legger frem til diskusjon. Samlingen blir fra 18.-20. Både før og etter det åpne møte blir
det møte med delegater.

Neste møte hvor kretsstyret deltar er ledermøte med speidertingssaker onsdag 26.oktober.
Neste ordinære møte er onsdag 9.november.
Ivar Anton Nøttestad
Daglig leder

Vesterlen krets av Norges speiderforbund | Revheimsveien 126 | 4043 Hafrsfjord | Tlf. 950 31 101 | post@vesterlen.no | vesterlen.no | Org 871 554 862

