Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund
Org.nr. 971 516 437

Referat fra kretsstyremøte 03.06.2014
Tid:
Sted:

19-45 - 22.05
Gløshaugen, Rom KJL22

Til stede:

Ingrid Gauslaa Hårstad (KL/GL Åfjord)
Kristine Perander (Avtredende kretssekretær/Referent)
Maren Eline Skarsem (Kretssekretær/Referent)
Kai Rune Bakke (KS/Trondheim 8)
Andreas Øvstebø (KS/Charlottenlund)
Lise Brekken (KS/Charlottenlund)
Terje Aglen (Husrådet)
Lars Brissach (Vara/Vikhamar)
Sondre Øvrebust Høiseth (KS/Vanvikan)

Frafall:

Bjørn Hauagn (KS/Kattem)
Martin A. Johansen (KS/Klæbu)

Saksnr. Saksliste
26/14

Ansvarlig

Status vannskadesmøte:
Angående vannskade på kretskontoret. Det ble holdt en
ekstraordinær generalforsamling i Neufeldts gate 3, den 2. juni.
Partene er ikke foreløpig enig om hvem som skal betale for riving
og gjenoppbygning. Skaden dekkes ikke av forsikring og
gjenoppbygning starter snarest.
Styret i Neufeldts gate 3AS vil holde en generalforsamling den 16.
juni, der Kretsstyret burde stille med en person.

27/14

NM i speiding
NM komitéen ønsker å låne vekslepenger til NM i Malvik.
Styret godkjenner dette. Summen anslås rundt 15 000 kr. Terje tar
kontakt med Lasse Lønseth.
NM komiteen trenger postmannskap. Kretsleder sender ut e-post til
alle gruppelederne.
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Terje

Ingrid

28/14

Ny Speidergruppe Plan B
Kretsen har blitt kontaktet angående oppstart av en ny
speidergruppe. Det er uklart hvor i Sør-Trønderlag denne gruppen
skal ha oppholdested.
Kretssekretær videresender informasjon til Lise som videre tar
kontakt med gruppelederen for å høre mer om hva de ønsker.

29/14

Nett på kretskontoret
Alternativene for nett på kretskontoret er kabel eller mobilt
bredbånd.
GibGob speidergruppe tilbyr seg å donere utstyr for mobilt
bredbånd. Det burde testes om det er god nok dekning for å bruke
dette.

Lise

Maren

Lars
Andreas
Maren

Lars og Andreas tester i samarbeid med Maren. Tidspunkt avtales.

30/14

Anledning for avskjed til Fritz
Fritz Flønes skal tre av fra Husrådet. Kretsstyret ønsker å gi en takk
på neste passende anledning. For eksempel under
gruppeledersamling.

31/14

Støtte til Stykket / Håkon Hauans minnefond
Husrådet hadde en forespørsel om Håkon Hauans minnefond til å
støtte prosjektet på Stykket.
Kretsstyret ønsker at Husrådet skriver en søknad om tiltak på
Helkanseter. Så får et tilskudd fra minnefondet frigjøre andre
midler som Husrådet kan disponere på Stykket. Søknaden vil bli
behandlet på neste styremøte.

32/14

Kretsleir 2015
Det har kommet inn forslag til Kretsstyret om å holde en kystleir fra
Torberg Schnitler. Spørsmålet er om vi ønsker dette eller ønsker å
holde leiren på Stykket, og hvem ønsker vi i så fall å invitere? Det
Ingrid
har kommet spørsmål fra Oslospeiderne om å delta.
Kretsstyret synes opplegget til Toberg høres spennende ut.
Kretsleder tar kontakt med Torberg for å sette i gang en
planleggingskomité og velge dato. Kretsen ønsker Trønderlag krets
av KM speiderne og Nord-Trøndelag krets av NSF inviteres til å
delta, og at småspeiderne/flokken blir invitert med fra torsdag til
søndag. Leiren bør legges til fellesferien og at de som skal på
Jamboree kan delta.
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33/14

Høstens aktiviteter
Datoer satt:
MEGA – 12-14.september, på Stykket.
Gruppeledersamling – 17.september, på Helkanseter med grilling.
Styremøte – 22.september. Behandles: budsjett og terminliste 2015.
Kretsting/JOTA – 17-19.oktober, på Ørlandet.
Maren
Kretssekretær sender melding til Husrådet om flytting av dato på
dugnad.
MEGA: Kretssekretær tar kontakt med Buster roverlag med beskjed
om fastsatt dato og ber de om å ta kontakt når de har kommet i gang
med planlegging, slik at info kan legges ut på nettsiden og søking
av midler fra kommunen.

34/14

Kommunikasjon av nyheter
Det er for tiden mange facebooksider der info blir spredt. Ikke alt
av denne infoen ligger på hjemmesiden. Det er derfor vanskelig å få
all nødvendig informasjon på ett sted.
Kretsstyret ønsker å bruke hjemmesiden mer aktivt som
hovedkanal. Skrivetilgang skal gis til flere personer. Erling Husby
Maren
har tilbudt seg å endre utseendet på hjemmesiden. Det oppfordres til
å legge ut flere bilder. Foreslås en dropbox for deling av bilder til
hjemmesiden.
Kretsstyret synes facebooksider er ok, men ønsker ikke at de skal
bli kretsens hovedorgan for informasjonsdeling.
Kretssekretær tar kontakt med Erling om hjemmesiden.

35/14

36/14

Retningslinjer for arrangører av kretsarrangement angående
støtteordninger
Utsatt til neste møte

Eventuelt
Ingen saker
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