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

Referat fra kretsstyremøte 04.03.2014
Tid:
Sted:

20.10 - 23.05
Speiderkontoret, Neufeldts gate 3

Til stedes:

Hilde Hongset Gauslaa (KS/Hemne)
Kristine Perander (Kretssekretær/Referent)
Anders Sveen (KL/GL Stjørdal)
Kai Rune Bakke (KS/Trondheim 8)
Andreas Øvstebø (KS/Charlottenlund)

Frafall:

Martin Alterskjær Johansen (KS/Klæbu)
Bjørn Engen Haugan (KS/Kattem)

Saksnr. Saksliste

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige kretsstyremøte

08/14

Ekstraordinært årsmøte
Alle regionene har ikke klar sine kandidater. Sakspapirer er
ikke klare enda og kretsstyret må sette en ny dato for
årsmøtet. Ny dato søndag 23 mars kl 12 i Klæbu.
Kretssekretær sender ut så mange sakspapirer som er klare i
tide.
Til valgkomiteen fra kretsstyret.
Til ekstraordinært årsmøte ønsker kretsstyret å presisere at
hver region må stille med 3 kandidater; styremedlem, vara
og valgkomitemedlem for neste periode. Regioner som ikke
er à jour med kandidater oppfordres til å ringe rundt til
aktuelle kandidater (alle registrerte medlemmer over 16 år),
ikke bare til gruppelederne. Kretsstyret legger opp til å
installere utstyr for videokonferanse på kretskontoret slik at
man ikke trenger å dra til Trondheim på møte. I den
kommende perioden vil det ikke bli så mange store saker å
behandle i kretsstyret fordi vi har fått på plass ledertrenere
og kretsen har ikke ansvar for mange store arrangementer
det neste året.
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Kretssekretæ
r

09/14

Budsjett 2014
Kretsstyret har sammen med Husrådet og revisor laget et
budsjettforslag for 2014. Noen poster reduseres ytterligere
for å få budsjettet i balanse.

Kretssekretæ
r

Kretsstyret ber husrådet vurdere utleiepriser for Helkanseter
og mulig Stykket og komme med en tilbakemelding.

10/14

Ledertrening i kretsen
Priska Hiller og Erling Husby tar ledertrenerkurset i år.
Kretsen er veldig glad for det.

11/14

Peffkurs 2
Invitasjon er sendt ut til gruppene. Romerike krets
arrangerer peffkurs 14 mars og håper vi kan sende 2
personer ned til de som stab. Kretsen spør Halvor Lindi,
Erik Trygstad, Andreas Øvstebø, Torill Stamnes, Priska
Hiller og Erling Husby.

12/14

TSF 2014
Info er akkurat kommet ut. Komiteen har bra kontroll.

13/14

Organisering av styremøter
Vi avventer til nytt styre er valgt.

14/14

St Georgsdag
Invitasjon er gått ut. Komiteen har kontroll. Nye kretsleder
må forberede seg på å si noen ord under arrangementet.
Kretsen håper å bestille opp merker til arrangementet, gull
på rød bakgrunn.

Anders
Hilde

15/14

Internett på kretskontoret
Andreas og Kretssekretær lager et forslag til kretsstyret.

Andreas
Kretssekr.

16/14

Trondheim MSK oppstart
Kretsen er bedt om å oppnevne en mentor for denne nye
gruppen. Kretsstyret foreslår Svein Harald Gunnes.
Kretsleder tar kontakt.

Anders
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Anders

17/14

Ny kretssekretær
Kristine flytter til Tromsø for å jobbe med masteroppgaven
til sommeren. Det må ansettes ny kretssekretær fra mai/juni.
Ny utlysning bør komme ut snart, averteres på årsmøtet og
facebookgruppen for å finne noen i kretsen.

18/14

Toppledermøte
Kretsstyret sender Kai Rune dersom han har mulighet.
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