Referat kretsstyremøte mandag 29.april kl.18.-21 på Madla speiderhus
Forfall: Eve og Emilie. Ole Harald møtte.
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent
Sak 2. Representasjon/møter (siden årsmøte)
- Daglig leder har hatt møte med Sandnes kommune angående dagsturhytter (Speiderbaser) i Sandnes.
Administrasjonen ser positivt på at kretsen sender søknad om dagsturhytte for Lura og Riska, og utfordrer
kommunen om det er andre steder i kommunen det bør satses på dagsturhytter (og speiderarbeid). Vedtak:
daglig leder hører med KM om de også har grupper som er aktuelle. Etter dette søknad til rådmannen om
plassering av dagsturhytte for Lura og Riska.
- Kretsleder har deltatt på planleggingsmøte vindkraftmarkering 12.mai i Sandnes.
- Kretsleder har deltatt i de frivillige i redningstjenesten sin åpning av påskeberedskaper. I år lagt til Sirdal med
besøk av Samfunnsikkerhetsministeren.
- Styremedlem Ole Martin delte ut premie på Kretsbannerkonkurransen
- Daglig leder har jobbet 4 dager for forbundskontoret siden sist.
Sak 3. Arrangement siden sist
- Ledertrenerne har hatt møte (mer i egen sak)
- Planleggingsmøte Forenesdagene med 5 deltakere i regi av styremedlem Emilie og daglig leder.
- Gruppelederkurs med 9 deltakere i regi av kretsleder og daglig leder. God gjennomgang og dialog rundt
utfordringer gruppene har.
- UFFS har arrangert snøhuletur markedsført av kretsen. Stor deltagelse og vellykket arrangement for 9. og
10.klassinger.
- Norad hadde nattevandring til Dalsnuten der speidere engasjerte seg og deltok på turen med og uten
overnatting og i beredskap. Kretsen markedsførte.
- Kretsbannerkonkurransen: Bra arrangement. Vel gjennomført. Mange som hadde det kjekt. O-løp i skog ikke
optimalt. Lage mulighet for å skille lik plassering? Mat stab kan bli bedre organisert.
Sak 4. Økonomi
- Regnskapet pr. 31.3. – tatt til orientering.
Sak 5. Ledertrening
- Tor Børge la frem første utkast til mandat for en ledertrenerkomite.
Vedtak: Arbeider for en ledertrenerkomite – lager mandat neste møte – presenterer for ledertrenerne 12.juni
Sak 6. Camp773
- Det er satt av en styreplass i Camp773 styret til ett kretsstyremedlem. Kjell Arvid Jøssang velges inn i Camp773
styret.
- To dugnader er gjennomført siden sist.
- Daglig leder har hatt møte med ansatte ang. sjekklister og sommerdrift.
Sak 7. Ansatte
Daglig leder kommer med forslag til Stillingsinstruks – hvor mye tid på hva (arbeider med saken)
Kretsleder arbeider videre med avtaleutkast NSF (arbeider med saken)
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Sak 8. Eiendommer
Arbeider med avtale med 1.Sandnes om Melshei.
Sak 9. Oppnevning
Personlig vara for styremedlem Ivar A. Nøttestad i Frilager: Oppnevnt: Tor Børge Salvesen
Sak 10. Videre program
Hva er det kretsen har ansvar for?
Hvem i kretsstyret engasjerer seg i hva?
Hvem fra kretsstyret kan delta?
-

Vindturbin Sandnes søndag 12.mai
Forenesdagene – hvem i styret deltar? Emilie, Kjell, Sondre, Ivar, Tor Børge (?)
Kretsleir – hvem i styret deltar? Flere kommer flere dager – skal kretsstyret bidra med noe? Ivar sjekker.

-

Gruppestyre samling mandag 3.juni – kretsstyret ansvarlige.
Daglig leder har vært i dialog med forbundskontoret rundt prosjektet gruppeutvikling. Ksenia Sazonova er
prosjektleder. Hun kan delta og sammen med daglig leder er forslag til program satt opp.
+ infosaker
o dato Kretsting (før eller etter vinterferie)?
o Status Storhaugprosjekt
o Status ansatte ressurser
Programmet litt justert – ett flott utgangspunkt. Må få ut spørsmålet om hva utfordringer gruppene har slik at
har tenkt igjennom før møte.

-

Speidermuseet har (litt dumt) lagt sin markering til mandag 3.juni.?! Det har stått i kretsens program at vi skulle
ha gruppestyresamling den dagen siden i fjor vår. Kretsleder og daglig leder er invitert men har takket nei p.g.a.
gruppestyresamlingen.

-

Ledertrening trinn II unge ledere på Øen utenfor København til høsten. Asbjørn er kursleder. Invitasjon til
gruppene før sommeren. Prioriterer de rovere som er engasjert/gjør avtale om engasjement i enhet i grupper.
En kveld eller to før selve turen og en evalueringskveld etter turen – gjerne med gruppeledere fra aktuelle
grupper til stede
Ivar arbeider med forslag til invitasjon.

-

I forbindelse med Ksenia besøk 3.juni foreslår hun:
Hvis jeg først skal komme, er det viktig at dere setter av god tid. Det er også mulig for meg å holde et
fordypningskurs i Trygge og inkluderende møter mens jeg er hos dere. Dette kan gjøres på lørdag eller søndag.
Eventuelt en økt om dette bare for ledertrenere for å vise hvordan temaet kan løses i grunntreningen.
Vi setter opp fordypningskurs søndag 12.-18.

Sak 11. FNF forespørsel om fullmakt slik at sak om Måkaknuten vindkraftverk kan meldes inn for sivilombudsmannen.
Kretsstyret gir fullmakt på vegne av kretsen til og sende anmeldelse.
Sak 12. Eventuelt
KBK neste år blir 17.-19.april på Camp773 (er også avklart med KM).
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Neste møte

Tirsdag 28.mai
Mandag 3.juni Gruppestyresamlingen
Ivar Anton Nøttestad,
Daglig leder
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