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

Referat fra kretsstyremøte 17.11.2014
Tid:
Sted:

18.30 - 20.55
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)
Bjørn Haugan (KS/Kattem)

Frafall:

Martin A. Johansen (KS/Klæbu)

Saksnr. Saksliste
Oppsummering fra Speidertinget:
Orienteringer om årsmeldinger på fredag - Sør Trøndelag ble
51/14
trukket fram pga. positiv medlemsvekst. ST fremmet et forslag
om å la speiderlovene 2-10 står uendret og at det er kun
speiderlov nr. 1 som blir endret.

Ansvarlig

Ingrid

Informert om Friluftslivet 2015 - utfordrer alle speidere om å
delta. 13. Januar er startskuddet og alle ordførere utfordres til å
sove utendørs. Har kommet et budsjett for støtte/midler som
kretsen kan søke (se nettsider speiderforbundet).
Ny speidersjef presentert: May-Britt Roald.

52/14

Nyttårsfest:
Ledere m/ følge og Roverombudet inviteres.
Lise har kontaktet Lian restaurant. Valg av menyer gjenstår. Mat
og drikke går på egenandel.
Underholdningen:
- Christian Nesset var i Alaska. Kretsen kan spandere middag.
- Invitere noen til å holde en tale. Ingrid sender en søknad til
speiderstyret om dette.
Innbydelsen sendes ut før jul, tidlig desember.
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Ingrid

Maren

53/14

Kretsleir:
Sted og dato må fastslås snarest. Styret foreslår at en leirkomité
opprettes. Utfordrer Trondheim 10. og Vikhamar til å ta seg av
det tekniske arbeidet.
Torberg, Frode, Bjarne og Elisabeth kalles inn til et møte den 1.
desember kl.18.30 på kretskontoret. Lise og Sondre stiller fra
Styret.

Lise
Sondre

Styret er positiv til å arrangere kretsleiren på Brettingen Fort i uke
28.

54/14

55/14

56/14

57/14

58/14

59/14

Hjemmesiden:
Lise har snakket med Aamund og Jardar. Styret har oppnevnt en
hjemmesidekomité. Skal sette opp en hel ny hjemmeside på
februar.

Lise
Maren

Oppsummering av Kretsting og JOTA/JOTI:
Det var et godt oppmøte på kretstinget. Det Akademiske
Radioforlaget ble en suksess. JOTA kunne ha fungert bedre og
vært mer aktiv. Refleksløypa ble ikke gjennomført av alle. Det tok
litt tid å komme seg inn i systemene med privatmaskiner, skulle
kanskje ha vært er par faste datamaskiner.
Søknad fra Marius Døllner:
Har sendt inn søknad om refundering av ledertrening – Styret
godkjenner. Trinn 3 har ikke blitt dekt tidligere, så Kretsen betaler
kun reisen.
Økonomi:
Satser på at TSF neste år ikke går i minus – ikke mange utgifter.
En Trondheimsgruppe sjekker opp om
fylkeskommunen/kommunen om tilskudd. Å lage en rutine for
søknad.
Hvordan forholde oss til ledere som snakker negativt om
andre på kretsarrangement:
Dette er en ukultur, og ikke ønsket på leir.
Eventuelt:
Årsmøte (1. Mars) trenger vertskap.
Maren
Kulepatruljeledere – hedre dem med kobberkjele/turutstyr/turfat
med inskripsjon/gravering. Sondre kan undersøke om dette med
inngravering.
Tillatelse om godteri/drikke ved leirbål er noe som bør opplyses
før leirbålet.
Elisabeth Sveen kunne tenkt seg å være journalist for Kretsen.
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Sondre
Lise

Stykket støtter dette. Ønsker å koble henne til kretsleirkomiteen.
Ingrid tar kontakt og godkjenner dette.
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