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

Referat fra kretsstyremøte 26.01.2015
Tid:
Sted:

18.30 - 21.45
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)
Bjørn Haugan (KS/Kattem)
Terje Aglen
Svein Gunnes
Priska Hiller

Frafall:

Martin A. Johansen (KS/Klæbu)
Sondre Ovrebust Høiseth (KS/Vanvikan)

Saksnr.

Saksliste

Ansvarlig

01/15

Orientering Husrådet og lederskifte
Stykket: Har blitt frastjålet 1. etasjens proster og har blitt politianmeldt.
Sekretær tar videre kontakt med forsikringsselskapet.
Maren
Husrådet ønsker en revisjon av Husrådets retningslinjer, og forbedret
kommunikasjon mellom Kretsstyret og Husrådet. Det er også et ønske om å
heve budsjettet. Husrådet kommer med et forslag på ønsket budsjett til 9.
februar.
Ved en renoveringssak i 2011, ble Stabburet på Stykket fjernet av Byåsen
Historielag. Det har nå begynt en diskusjon om kompensasjon for dette.
Husrådet kunne tenke seg å ha en fra Kretsstyret til å være med i diskusjonen.
Om det skal lages en plan for å sette et mer fullstendig særpreg på Stykket.
Svein Gunnes går av som leder i Husrådet, og utpeker Terje Aglen til å ta over.
Kretsstyret godkjenner lederskiftet.

02/15

Orientering Ledertrenerpatruljen
Det vises stor interesse for kurs. Fem dro på ledertreningshelg tidlig januar,
noe som var en stor suksess, men mangler nå 2,500 kr for å dekk over reisen.
En utfordring for ledertrenerpatruljen er økonomien – det må fås inn mer
penger, om mulig å omdisponere penger fra lederutvikling til ledertrenere.
Styret skal komme fram til et nytt budsjett som tar hensyn til den store
interessen for ledertrenere.
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Styret ser at det er behov for kurs for kretsen, men må beregne stab og når det
passer. Styret foreslår at kurs blir satt opp i helger når speidergrupper skal
uansett møtes.
Lederpatruljen prøver å få i gang et opplegg for roverne hvor de får Trinn 1 i
fortjeneste for deres hjelp.
De ønsker også en fast person i kretsstyret som en kontaktperson, og
Kretsleder Ingrid har sagt seg villig til denne rolle. Gerdine er
kontaktpersonen mot Region K og Priska for Sør-Trøndelags Krets.
Ledertrenerpatruljen ønsker å lage en boks med diverse kursutstyr som vil stå
på kretskontoret, og spør Styret om det er greit å bestille inn utstyr og diverse
til kurs, hvor de videresender faktura til kretssekretær. Styret godkjenner dette
ønsket.

03/15

Region K
Kretsstyret ble tilsendt en epost fra Per Ove Sund hvor han går av som
kurskoordinator i Region K og ønsker at kretsstyrene møtes og oppnevner en
ny.
Kretsstyret ordner et møte med de andre kretsstyrene under toppledermøtet
for å diskutere dette nærmere. Ingrid svarer på epost.

04/15

Nyttårsfesten
Det er 28 påmeldte. Klesdrakten for denne kvelden er speiderskjorte.

05/15

Årsmøte
Årsmøtet holdes på Ranheim skole klokken 12.00.
Kretssekretær sender ut invitasjon på epost til gruppelederne.

06/15

Jamboreesøknader
Utsettes til 1. april

07/15

Kretsleir 2015
Holdes på Agdenes.
3. februar holdes det et komitemøte.
Formelle påmeldinger vil bli sendt ut i etterkant av dette møtet.

Eventuelt

Ingen eventuelle saker
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Ingrid

Maren

