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

Referat fra kretsstyremøte 08.01.2014
Tid:
Sted:

18.08 - 21.24
Speiderkontoret, Neufeldts gate 3

Til stedes:

Hilde Gauslaa (KS/GL Hemne, via telefon)
Martin Alterskjær Johansen (KS/Klæbu)
Kristine Perander (Kretssekretær/Referent)
Anders Sveen (KL/GL Stjørdal)
Bjørn Engen Haugan (KS/Kattem)
Kai Rune Bakke (KS/Trondheim 8)
Svein Harald Gunnes (Husrådet/Kattem)
Bjørn Olav Bakken (Husrådet Charlottenlund)
Andreas Øvstebø (KS/Charlottenlund)

Saksnr. Saksliste

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige kretsstyremøte

01/14

Rehabilitering av hyttene
Anders legger fram status i saken. Vi har fått inn et
pristilbud på rundt 650 000kr på jobben fra et snekkerfirma.
Etter stormen Ivar i desember har det kommet ytterligere
utbedringsbehov (nytt tak) og kretsen er avhengig av å ta
seg av utbedringene i 2014. To saker skal legges fram for
årsmøtet; lånefinansiering av rehablitering eller eventuell
salg av Stykket før det forfaller helt.
Det skal foretas takst av eiendommene i uke 3 som vil bli
grunnlag for et konkret tilbud på lån fra banken. Det må
lages en presentasjon til årsmøtet. Dersom det investeres i
eiendommene ønsker kretsen å oppfordre til økt bruk av
disse ved større arrangement, for eksempel region K sine
kurs og andre kretsarrangement.
Anders og Svein Harald lager en presentasjon til årsmøtet.
Kretsstyret må komme fram til sin innstilling til forslagene.
Styrets medlemmer er for rehabilitering av Stykket dersom
det er økonomisk forsvarlig.
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Anders,
Svein Harald
Styret

Konkret forslag som legges fram på årsmøtet:
Årsmøtet gir kretsstyret myndighet/fullmakt til å
lånefinansiere restaureringsprosjekt på Stykket med en øvre
lånegrense på kr 550 000,-. Lånebeløpet skal tilstrebes å
settes så lavt så mulig og kretsstyret gis myndighet å bruke
inntil kr 250000,- av kretsens midler. Kretsstyret skal ikke
lånefinansiere prosjektet dersom låneutgiftene og avdrag går
ut over kretsens aktivitet.

02/14

Hilde
Årsmøtet
Hemne Samfunnshus søndag 26.01 kl 12.00. Det serveres
lunsj. Saksliste: årsmelding, regnskap, budsjett, fremtidsplan
for Stykket, pause med lunsj, ny kretsstyremodell, valg,
innkommende saker.
Møteleder: kretsstyret foreslår Svein Harald Gunnes.
Medreferent: Hilde spør Per Kristian i Hemne.

03/14

Årsmelding
Kretssekretær sender ut forslag på styrelisten slik at styret
kan kommentere før helgen.

04/14

Budsjett 2014
Medlemsinntekter holdes på samme nivå. Tilskudd fra
kommunen er lavere i 2013 enn 2012 fordi vi ikke har søkt
etter at kommunen endret rutinene.
Inntekter for leie av Stykket vil gå ned dersom det blir
rehablitering.
Utgifter til vedlikehold Stykket vil øke fra 35 000kr til
800 000kr. Forklares ved fotnote.
Aktiviteter holdes på samme nivå. Speider/roverforum
legges til. Roverposten økes til 10 000kr. Resten holdes på
2013-nivå. Andreas lager forslaget som sendes ut med
årsmøtepapirene.

05/14

Epostlister, nettside og sosiale medier
Vi har en nettside som ikke oppdateres så ofte. Vi har 3
facebookgrupper; en for kretsen, en for ledere og en for
rovere. Kretsstyret ønsker å beholde hjemmesiden og en
facebookgruppe men bruke hjemmesiden mer aktivt.
Dersom det kommer eposter på styrelisten ønskes det at
styremedlemmene bekrefter at de har lest mailen når det
kommer viktige saker.
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Kretssekretæ
r

Andreas

06/14

Ledertrening i Region K
Før det velges ny koordinator i region K ønsker de
tilbakemeldinger fra kretsene i regionen om hvordan
regionsamarbeidet fungerer. Kretsen har for tiden ingen
kandidater til valg av nestkommanderende for region K.
Samarbeidet mellom kretsene for deling av ledertrenere er
noe vi ønsker å beholde. Kretsstyret jobber fortsatt aktivt
med å finne flere ledertrenerkandidater.

07/14

Eventuelt
Martin tar kontakt med Erling Husby angående roverombud
for å diskutere litt og tar opp saken på roverturen til Hemne
før årsmøtet.
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