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Referat	kretsstyremøte	nr.2/2016	–	tirsdag	2.februar	2016	kl.18.00	–	21.00	hjemme	hos	Eve	
	
Tilstede:	Eve,	Trond,	Per	Eivind,	Heidi,	Allis	og	Torstein.	Forfall:	Silje	og	Torstein.	
	
Sak	1.	Protokoll	sist	møte	vedtatt	
	 	
Sak	2.	Representasjon/møter	

- Daglig	leder	deltok	i	markering	avslutning	Friluftslivets	år	i	Stavanger	(FNF-Stavanger)	Hinna	sp.gr.	deltok	også.	
- Første	planleggingsmøte	for	Kretsbannerkonkurransen	ble	gjennomført	19.1.	Lisbeth	leder,	Erik	Hauge	og	Lisa	

Nielsen	er	i	komiteen	sammen	med	daglig	leder.		
- Daglig	leder	har	vært	i	møte	med	Sandnes	eiendomsselskap	om	Speiderhuset	i	Sandnes.	Det	arbeidet	for	at	

speiderne	mot	og	si	opp	bruksavtalen	på	Speiderhuset	i	Sandnes	får	disponere	kontorer/møtelokaler	i	Sandnes	
sentrum	og	lagerlokaler	i	Sandnes	kommune.	Eier	vi	huset?	

- Trond	har	deltatt	i	styremøte	Camp773.	
- Daglig	leder	har	hatt	møte	med	flere	organisasjoner	og	kommuner	ang.	Frilager	
- Daglig	leder	har	deltatt	på	årsmøte	i	Stavangerspeiderne	28.1.	
- Per	Eivind	og	daglig	leder	har	vært	på	ledertrenerkomite	møte	25.1.	
- Daglig	leder	har	avsluttet	”Utklassing	prøveprosjekt”	med	Marianne	Kåstad	og	Thomas	Drotningsvik	som	har	

vært	engasjert	som	prosjektmedarbeidere.	
 

Sak	3.	Arrangement	siden	sist		
- Prosjekt	Utklassing	har	gjennomført	klassetur	for	St.Svithun	ungdomsskole	til	Frikvarteret	over	2	døgn.	

Prosjektet	er	finansiert	av	Rogaland	Fylkeskommune	og	ble	avsluttet	med	denne	turen.	Rapport	kommer.	
- Vinterkurs	for	9.-10.klassinger	er	gjennomført	med	fullt	kurs	22	deltakere	på	Frikvarteret	er	gjennomført	av	

Asbjørn	Hogstad	og	Ivar	Anton	Nøttestad.	
- Gruppeledelsessamling	er	gjennomført	med	15	deltakere	i	flotte	møtelokaler	hos	Stavanger	Forum.	

Gjennomgang	av	regnskap	og	budsjett	før	årsmøte	i	kretsen.	I	tillegg	orienteringssaker	fra	krets	til	gruppene	og	
ikke	minst	fra	gruppene	til	kretsen.		

- Peffkurs	II	startet	mandag	1.2.	med	42	deltakere.	God	start	for	at	patruljer	i	8	tropper	satser	på	patruljeturer.		
	
Sak	4.	Økonomi	

- Daglig	leder	har	avsluttet	regnskap	2015	med	kasserer	og	regnskap	er	nå	levert	til	revisor.	
- Etter	innspill	blir	det	nå	følgende	priser	for	lederkurs:	

Trinn	I	kr.250,-	pr.	stk.	(3	moduler)	
Trinn	II	kr.250,-	pr.	stk.	(3	moduler)	
Trinn	III	kr.500,-		
Påmelding	etter	fristen	kr.100,-	ekstra.		
Avmelding	etter	fristen	(ikke	oppmøte)	full	pris.	
Kr.500,-	pr.	kurs	i	husleie	til	speidergrupper	som	er	vertskap.	

- Budsjett	med	forslag	til	disponering	av	overskudd	til	årsmøte	ble	diskutert.	Ferdig	forslag	kommer	i	
årsmøtepapirer.		
	

Sak	5.	Camp	773	
- Referat	sist	møte	er	sendt	ut.	Årsmøte	er	satt	til	24.2.		
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Sak	6.	Ledertrening	
- Evaluere	pilotprosjektet	”Trygge	ledere”.	Rapport	ble	tatt	til	orientering	og	blir	diskutert	med	ledertrenerne	i	

løpet	av	våren.	
- Oppnevning	av	ledertrenere	som	foreslått	av	ledertrenerkomiteen	ble	bifalt.	
- Det	blir	evaluering	av	mandatet	til	ledertrenerkomiteen	etter	evaluering	av	vårens	ledertreningsuke	(i	møte	april	

eller	mai).	
	
Sak	7.	Videre	program/arbeidsoppgaver	kretsstyremedlemmer	

- Speiderforum	–	Allis		
- Roverforum	–	Heidi		
- Ledertreningsuken	-	Per	Eivind		
- Kretsting	–	Eve	
- Årsmøte	KM	speiderne	(lørdag	6.febr.)	–	Allis	hilser	fra	oss.	
- NSF:	KS/KL	samling	11.-13.mars	hvem	reiser:	Eve	(med	forbehold),	Heidi	og	Ivar.	

	
Sak	8.	Utvalg	for	fjell	speiding	

Epost til kretsstyret: ”På initiativ fra 1 Sandens speidergruppe, som gjennom flere år har stått for gjennomføringen 
av  snøhule og breturene i kretsen ble det onsdag 21 januar dannet et Utvalg for fjell speiding i Vesterlen krets. Vi håper 
dette er noe kretsstyret kan stille seg bak og reklamere for våre turer på kretsens facebook og hjemmeside. Bakgrunnen for 
dette utvalget er at vi ønsker å gi et tilbud til eldre speidere som ønsker å få oppleve utfordringer i speiding og friluftsliv når 
de kommer til ungdomsskole og videregående. 
  
Vi har ambisjoner om å tilby vintertur/kurs i telt, snøhule og hytte til hytte turer og har som definert fokus i utvalg for fjell 
speiding  å ta vare på  de eldste speiderne som er morgendagens ledere. Vi tror at Fjell speiding året rundt kan være en 
faktor som bidrar til at speiderne fortsetter. Det er tydelig at samværet med speidere i andre grupper også er av stor 
betydning i denne alderen. 
  
Vi ser for oss å arrangere 2 turer om vinteren og en fjelltur på høsten. Alle turene vil være åpne for alle speidere i Vesterlen 
krets og KM speidere i Sandnes i primær gruppen (8-10 kl) pluss rovere og ledere som ønsker påfyll av kompetanse. For 2016 
er følgende turer planlagt: Snøhuletur 8-10/4. Obligatorisk pakke/info møte 30/3 kl 19. (Melshei). Bretur 26-28/8. 
Obligatorisk pakke/info møte 18/8 kl 19. (Melshei). Høsttur i fjellet 30/9-2/10 
 
Utvalget består pr dags dato av ledere fra: 1 Sandens speidergruppe, Hinna Speidergruppe, Randaberg speidergruppe, Tasta 
Speidergruppe og KM speiderne i Sandnes.” 
  
Styret	hadde	besøk	av	Arne	Qvindesland	(Tasta)	og	diskuterte	det	positive	initiativet	og	har	følgende	innspill:	
”Kretsstyres	arbeid	er	å	legge	til	rette	for	frivillighet	og	god	speiding.	Vi	ser	viktigheten	av	følgende	i	prosjeket;	
-	tilbudene	er	for	9.	og	10.klassinger	og	1.videregåendene	+	(ikke	8.klassinger)	
-	ansvaret	må	ligge	hos	kretsen	eller	hos	1	av	gruppene	(ikke	flere	grupper	for	da	er	det	juridiske	og	økonomiske	vanskelig).	
Kretsstyret	foreslår	at	det	her	brukes	en	modell	hvor	1	gruppe	(gjerne	på	skift)	er	ansvarlig.		Ellers	er	det	naturlig	at	vi	har	en	
dialog	slik	at	arrangement	mot	samme	målgruppe	ikke	kommer	på	samme	tid.	Kretsen	vil	selvsagt	markedsføre	de	flotte	
arrangementene	dere	drar	i	gang.	Er	det	annen	bistand	kretsen	kan	bidra	med	så	gi	lyd.	Turene	blir	lagt	inn	i	programmet	
når	det	er	ansvarlig	speidergruppe	og	leder.”	
 

Sak	9.	Frilager	
- Daglig	leder	har	deltatt	i	ansettelsesprosessen	prosjektleder	Frilager	(blir	ansatt	av	Stavanger	Turistforening)	
- Arbeidet	fortsetter	når	daglig	leder	starter	i	jobben.	

	
Sak	10.	Årsmøtesaker	

- Forslag	med	innstilling	kommer	i	årsmøtepapirer.	
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Sak	11.	Eventuelt	

- Kretsstyret	ser	brannsikkerhet	på	speiderhytter	som	svært	viktig	og	vil	sikre	at	alle	hytter	kretsen	benytter	og	
reklamerer	for	på	nettet	har	hatt	brannsyn	innenfor	gjeldene	regelverk.	

- Daglig	leders	lønn	og	arbeidskontrakt	ble	diskutert	og	vedtatt	justert.		
	
	
Ivar	Anton	Nøttestad	
Referent	


