Referat kretsstyremøte onsdag 27.mars kl.18.30 til 21.30 på Madla speiderhus - offentlig
Tilstede: Tor Børge, Ole Martin, Sondre, Emilie og daglig leder. Frafall: Eve, Silje, Kjell og Ole Harald
Sak 1. Protokoll sist møte godkjent på epost med gammelt styre.
Protokoll årsmøte er signert og sendt Brønnøysund.
Arbeidsformen til styret:
Saker til styremøte sendes daglig leder på epost. Daglig leder lager et oppsett på saker med saksfremlegg og
eventuelt forslag til vedtak.
Epost kommunikasjon. Alle epost går gjennom post@vesterlen.no (daglig leder). Daglig leder sender videre.
SMS brukes som kanal ting haster/viktig.
Messinger gruppe. Avventer det.
Facebook. Daglig leder poster. Flott med tips på hva som kan legges ut.
Taushetsplikt. Kretsstyremedlemmer har taushetsplikt.
Referat styremøter sendes på epost til styret for godkjenning innen en kort frist. Så legges et redigert referat ut
offentlig på nett.
Antrekk styremøter er speiderskjerf. Videre går det på rundgang hvem som er ”vertskap”. Vertskapet kjøper inn
litt frukt og mat, og koker kaffe/te. Kvittering sendes post@vesterlen.no. Vertskapet har et lite ord for dagen i
starten av møtet.
Uttalelser FNF sendes til høring til styret med en frist. Fint hvis alle svarer enig eller sier noe om hvorfor vi ikke
skal støtte uttalelsen.
Daglig leder arbeider i dag med:
Camp773 – utleie/styremøter (daglig leder)
Speidernes beredskap – daglig leder
Forbundskontoret NSF utleid på dager til NSF (Speidernes beredskap og speiderarbeid generelt)
Frilager – styreleder og utleid noen timer
FNF – styreleder
Koordinerer ledertrening
Arbeider med ”medarbeidersamtale” med nye gruppeledere (Lura, 1.Egersund, Tasta, Strand Jørpeland)
Sak 2. Representasjon/møter (siden årsmøte)
- Daglig leder har hatt møte med Lura speidergruppe angående planer om bygging av Speiderbase. De ønsker at
kretsen arbeider videre med Sandnes kommune om lokalisering og finansiering.
- Daglig leder har dialog med Riska om lokaliteter (vurderer også Speiderbase)
- Bryne speidergruppe ønsker Speiderbase på Sandtangen. Brynes Vel som er eier av området arbeider med en
totalplan for området og saken avklares til høsten. Før den tid vurderer gruppen hvordan selge dagens hus.
- Daglig leder har deltatt på styremøte i Frilager. Frilager vil fra 1.april tilby levering (og henting) av bestilt utstyr.
Alle speidergrupper som bidrar med utstyr inn i Frilager får dette gratis (ellers pris kr.950,-). Det blir gratis for
alle speidergrupper å låne personlig utstyr til personer som trenger dette. Dette blir også levert/hentet gratis.
- Daglig leder har deltatt i møte angående samfunnsplanlegging av nye Stavanger kommune.
- Årsmøte i kretsen. Godt gjennomført. Bra med diskusjonsgrupper.
- Eve arbeider med og bistå Kverneland med ny gruppeleder og struktur på gruppen.
- Torunn Hansen og daglig leder har hatt møte med 2.Stavanger etter at de ba om bistand/tips om hvordan få en
god videre drift.
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Sak 3. Arrangement siden sist
- Trinn II, kveld fire er gjennomført med 8 deltakere.
- Avslutningskveld peffkurs II gjennomføres på Jørpeland mandag 25.mars
- Kretsleirkomiteen hadde møte tirsdag 26.mars. God driv i komiteen. Mye skjer i disse dager.
- KL/KS samling 22.-24.mars. Vi må gi konkrete innspill på hva som styrker gruppene.
Sak 4. Økonomi
- Regnskapet pr. 28.2.
Kommentarer: Inntekter: Vi har ikke fått tilskudd fra fylket (kommer i mars i år). Etterslep på fakturering av
aktiviteter. Utgifter: Drift har fått noen faktura som i fjor kom senere (bl.a. husleie). Ingen endringer til
bekymring.
Sak 5. Ledertrening
- Ledertrenerne har det siste året organisert seg med fellesmøter under ledelse av Per Eivind fra kretsstyret. Det
gjenstår et evalueringsmøte for gjennomført ledertrening I og II. Dette møte blir mandag 8.april
Få innspill fra samlingen. Spille dette videre til komite speider.
Oppnevne ledertrenerkomite (med en fra kretsstyret – daglig leder møter).
Mandat: Finne dette gjennom dialog med ”ildsjelene”. Tor Børge lufter tanken på møte 8.april.
Dette er ledertrenere ”ansvarlige” for:
Peffkurs I (høst)
Peffkurs II (vår)
Ledersamtale
Trinn I 4 kvelder vår og 4 kvelder høst = 8
Trinn I unge ledere (helg høst)
Trinn II 4 kvelder vår og 4 kvelder høst = 8
Trinn II unge leder (1 langhelg)
Trinn III helge 1 gang
Emnekurs/emnekvelder (fritt)
Sak 6. Camp773
- Etter hvert som styret har møter blir referat sendt kretsstyret til orientering slik at dere får innsyn i det som
skjer.
- Det er satt av en styreplass i Camp773 styret til ett kretsstyremedlem. Hvem kan stille til valg? – velges på neste
møte.
Sak 7. Ansatte
- se sak referat sist styremøte
Hinna og 1.Sandnes ønsker også og ha ansatte i x % stilling. Madla har en 100% stilling. Hvis vi får midler til
Storhaug prosjektet (se vedlagt beskrivelse) får vi mulighet for 50% stilling til dette.
Det var et formøte før kretsstyremøte med Hinna, 1.Sandnes, Madla og daglig leder og kretsleder for og
diskutere ønsker og muligheter.
Videre må kretsen arbeid videre med avtale for daglig leder i forhold til ansettelsesforhold i NSF. I avtalen
mellom NSF og Vesterlen bør de tas med hvor stor stillingsprosent vi skal disponere og hvilke kriterier som
gjelder om arbeidsfordelingen skal justeres ila året, samt hvordan dette logges (timelister?).
Daglig leder kommer med forslag til stillingsinstruks og hvor mye tid på hva.
Kretsleder arbeider videre med avtaleutkast NSF.
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Sak 8. Eiendommer
- Melshei. Det arbeides med avtale slik at 1.Sandnes overtar hytta.
Sak 9. Oppnevning (gjort av tidligere styre)
1. Oppnevning av hoveddommer KBK.
Trygve Bjørnebo, Madla speidergruppe.
2. Oppnevning av styremedlem Frilager.
Ivar Anton Nøttestad, daglig leder
Personlig vara: oppnevnes av det nye kretsstyret på neste møte.
3. Kretsleirkomite
- Eve Norvall, leirsjef
- Trond Haugland, teknisk
- Asbjørn Hogstad, program
- Ole Sletten, beredskap
- Tove Karin Hansen, Mat
- Ivar Anton Nøttestad, daglig drift
Sak 10. Videre program
-

Ledertrenersamling 8.april Per Eivind ansvarlig. Hvem deltar fra styret: Sondre og Tor Børge

-

Vindkraftmarkering i Sandnes 12.mai (planleggingsmøte 3.april). Skal kretsen sette dette på programmet? (se
egen epost med invitasjon/bakgrunn) Ja vi engasjerer oss og anbefaler at også speidergruppene viser
samfunnsengasjement i denne saken. Tor Børge deltar på planleggingsmøte.

-

Planleggingsmøte Forenesdagene 24.-26.mai (samle alle gruppene som ønsker og delta og fordele oppdager)
Dato tirsdag 23.april kl.19.-21. Emilie tar dette møte.

-

Gruppelederkurs (kveld) Samle nye gruppeledere (og gamle) som ønsker tips.
Onsdag 24.april 19.-21. Tor Børge og daglig leder tar dette. Tema: Tips søke midler/hvordan. Frister. Facebook.
Nettsider. Hus/hytter. Langtidsplan. Sommerleir neste år.

-

Kretsbannerkonkurransen 26.-28.april. Cato Bjerkeli og Ole Martin Bjelland er med i komiteen
Hvem deltar fra styret? Hvem tar premieutdelingen? Ole Martin

-

Emnekurs i kano 30.april, 1.mai og 2.mai. Bør vi arbeide for det. Har mange instruktører som bør gi noe tilbake.
Innspill fra styret? Hvem engasjerer seg? Vi utfordrer kanokurs deltakere.

-

Gruppestyre samling mandag 3.juni – kretsstyret ansvarlige.
Hvem fra kretsstyret lager forslag program/sak til neste styremøte? Fjøløy fort?
Programmet til høsten. Ledertrening?
Gjest? Speiderstyret – har de et budskap – ønsker de innspill? Vi utfordrer alle i styret forslag gjest + hvorfor
Ansatte ressurser
Storhaug prosjektet
Aftenbladets øks/felles samling.
Vi tenker videre ….
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-

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
Innspill fra styret? Hvem engasjerer seg? Ivar lager forslag til invitasjon. Emilie blir med fra styret
(deltaker/veileder)

-

Kretsting 2020. Strand Jørpeland ønsker å være vertskap. Regnskap blir tidligere ferdig med nytt system og
foreslår at vi fremskynder årsmøte fra først uke i mars til før vinterferien som er i uke 9 – slik at det kolliderer
mindre med gruppeting.
Forslag til vedtak. Strand Jørpeland blir arrangør av kretstinget 2020. Tar opp tidspunkt (tidlig gjør det
vanskelig og velge gruppe delegater) på gruppestyresamling til sommeren.

-

Styremøter:
Mandag 29.april – med fotografering (husk speiderskjorte)
Tirsdag 28.mai
Mandag 3.juni Gruppestyresamlingen
Rogaland KFUK KFUM har ønske om felles styremøte. Stikkord felles emnekurs/kvelder og videreutvikle/fornye
Aftenbladets øks. Finner vi plass til det nå i vår? Tor Børge kontakter kretsleder KM og hører hva han tenker og
mulighet for eget møte (hvor kanskje ikke hele kretsstyrene deltar)

Sak 11. Eventuelt
1. SBG medlemmer som er i KM må betale kontingent i begge forbund pr. nå. Vedtak: Medlemmer i KM som
må betale kontingent i begge forbund får refundert kretskontingenten.
2. UFFS – påmeldinger, ansvar og samspill med kretsen. Kan UFFS bli en del av kretsen? Det lages en sak til
neste møte.
3. Arrangement SBG med sikkerhetsminister i påsken. Ole Martin og Tor Børge deltar – Ole Christian deltar fra
speiderstyret og forbundskontoret kommer også.
4. Lørdag 7.april arrangeres lysmarsj for bærekraftig utvikling. Kretsen markedsfører dette som en del av
samfunnsengasjementet.
5. Lage sak om vi skal ha roverombud til neste møte.
Ivar Anton Nøttestad,
Daglig leder
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