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

Referat fra kretsstyremøte 22.09.2014
Tid:
Sted:

18.30 - 21.36
Neufeldts gate 3

Til stede:

Ingrid Gauslaa Hårstad (KL/GL Åfjord)
Maren Eline Skarsem (Kretssekretær/Referent)
Lise Brekken (KS/Charlottenlund)
Kai Rune Bakke (KS/Trondheim 8)
Sondre Ovrebust Høiseth (KS/Vanvikan)
Martin A. Johansen (KS/Klæbu)
Terje Aglen (Husrådet)

Frafall:

Bjørn Haugan (KS/Kattem)

Saksnr. Saksliste
Orientering fra Husrådet
Husrådet ar fått ordnet opp mye med utsiden på Stykket, Kårstua
37/14
og Helkanseter dette året. Til neste år skal det som er innendørs
prioriteres.
De ønsker utleieskjema m/info om hvem/når som skal bruke
hyttene.

Ansvarlig

Maren

Kretskontoret: Er nå ferdig oppusset, men går ikke på forsikring.
Saken går videre til Tingrett. Vil resultere økt husleie (tak, avløp,
tekniske ting)
Styret ønsker en opprydning på innsiden av hyttene med
kortstokker osv og at det er to sett av lakener til hyttene –
Husrådet kjøper og vasker
Søknad til IKEA, frist 1. oktober
* innredning (kjøkken - utleie)
* sengeplasser
* laste opp bilder

38/14

Budsjett 2015
Skal behandles på Kretstinget 19. oktober. Sakspapirer med
budsjett sendes ut 14 dager før.
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39/14

Terminliste 2015
Sette opp en terminliste med utgangspunkt i NSF sin.

Maren

Roverombudet - ha et møte før Årsmøtet, ha datoer klare

Roverombud

Peffkurs (Kai Rune følger opp)
Diverse satte datoer:
* Nyttårsfest for ledere m/følge, mat på Lian, Stykket (andre eller
tredje helg i januar, fredagskveld, overnatting for dem som ønsker
på Stykket) Påmelding til kretssekretær (helg etter 30. januar) Lag
felles frokost den lørdagen. Sett av Stykket
* Årsmøte (første helg i mars, søndag)
* 23. april - St.Georgsdag
* Ledertreff under TSF-helg (24-26.april) lørdagskveld
* 17.mai møte
* Husråd dugnadsdatoer (har årsdugnad i juni)
* Kretsleir (Juli)
* September (Roverombudet tar MEGA?)
* Gruppeledersamling høst?
* JOTA/JOTI (oktober)
* Julebord for rovere (november/desember)

40/14

Avlyst lederløft
Send melding til NSF: vi ønsker at det ikke blir avlyst, og at det
ikke skal det være så profitert. Det viktigste er å møtes og ha en
felles plattform.

Kai Rune

Ingrid

Sør-Trøndelag setter opp en diskusjonssak om speiderens
feilbaserte rykte til gruppeledersamlingen/styremøte – hva ønsker
vi å ut?
- Artikkel i avis
- Sette opp en mediastrategi

41/14

Oppdatering om priser/info hytter
Oppdatering skal gjøres i sammenheng med budsjettet
Ekstern utleie økes +300 kr
Intærn økes til +100
Sløyfe 25 kr per person på Helkanseter

Maren

Melde på Kretsens hjemmesider

42/14

43/14

Æreskniv til Fritz
Ja – Kretsens gir det. Ingrid underskriver
Orientering om Gilwell
Hilde, Arne, Anders har gått Gilwell-kurs i sommar. Skal opprette
en gruppe for lederrekruttering

Referat fra kretsstyremøte 22.09.14
Side 2 av 3

Maren
Ingrid

44/14

Oppnevnelse av ledertrenere
Priska Hiller og Gerdine Selbekk oppnevnt for to år.
Styret oppfordrer den nye kulepatruljen å ta kontakt med den
gamle kulepatruljen, og at den gamle kulepatruljen æres for sin
tidligere innsats.
Kai Rune sjekker om passende æresmerknad

45/14

Underskudd på TSF
TSF gikk i underskudd i år, men siden MEGA gikk i pluss, blir
det ikke en ekstra kontingent.

46/14

Kretsting
Stemmelapper, orientering om Husrådet (Svein Gunnes), budsjett
(Lise), terminliste (Kai Rune), saker opp til speidertinget (Ingrid)

47/14

48/14

49/14

Svein Gunnes
Lise
Kai Rune
Ingrid

TSF komité
Styret foreslår Arne Skarsem og Frode til å representere ST i TSF. Maren
Maren spør Arne og Sondre spør Frode.
Sondre
Speidermuseum
Avdeling på Sverresborg, send formel henvendelse til Gilde om
de ønsker gamle bøker/objekter fra Kretskontoret.
Retningslinjer for arrangører
Lage retningslinjer for arrangører.
Ringe hva kommunen forlanger i søknadene
Etter kretsarrangement skal det søkes om støtte.

50/14

Kai Rune

Dato for kretsleir
Utsatt

Referat fra kretsstyremøte 22.09.14
Side 3 av 3

Maren

