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

Referat fra kretsstyremøte 23.03.2015
Tid:
Sted:

20.00 - 22.00
Neufeldts gate 3

Til stede:

Ingrid Gauslaa Hårstad (KL/GL Åfjord)
Maren Eline Skarsem (Kretssekretær/Referent)
Lise Brekken (KS/Charlottenlund)
Camilla Flønes (KS/Trondheim 8)
Lasse M. Løvgren (KS/Klæbu)

Frafall:

Kristian Kaald (KS/Rissa)

Saksnr.
08/15

09/15

Saksliste
Gjennomgang av forrige referat:
Kretsstyret godkjenner referat fra 26. januar
Nytt Kretsstyre:
På Årsmøtet 1. mars ble det valgt nye styremedlemmer: Camilla Flønes,
Lasse M. Løvgren og Kristian Kaald
Oppgavefordeling:

10/15







Ingrid: Kretsleder, kontaktperson for ledertrenerne
Lise: Visekretsleder, økonomi og kontaktperson for Husrådet
Lasse: Kontaktperson for roverne, gruppekontakt Sør.
Camilla: Kontaktperson for småspeidere, gruppekontakt Trondheim
Kristian: Kontaktperson for tropp, gruppekontakt Kyst
Maren: Kretssekretær


Orienteringssaker:
11/15



Kretsledersamling:

Landsleir i 2017 holdes i Bodø 1.-8. juni.
Speidertinget 2016 1. mars: Et flertall ønsker å gå bort fra religionen
slik at Gud ikke nevnes i speiderloven. Et forslag kommer i April.
Styresamling i november inviterer hele kretsstyret ned til Oslo.
Nord-Trøndelag krets har gitt ønske om å invitere Styrekursholder
opp til Trøndelag, hvor gruppeledere, NT og ST kretsstyrer og KM
kan holde et kurs her oppe.
Det vil komme ut en bearbeidet Trinn1 struktur ut året.
Speiderforbundet har 1mill kr til å bruke til
friluftsliv/prosjektarbeid/synlig – søknadsskjemaer vil komme etter
påske.
Speiderforbundet vil ta stikkontroller på at politiattester er i orden.
Sekretær vil sende ut advarsel til gruppene.
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Ansvarlig










Eventuelt


I 2016 vil Oslo ha Eurokonferanse. Det vil være bruk for frivillige,
men nærmere informasjon kommer.
TSF:
(Ledersamling: Grunnverdier, Søknad, Samarbeid innad kretsene.
Verdigrunnlag/Visjon/System. Ledersamling koordineres sammen
med KM og Nord-Trøndelag)
Ledersamling i August:
Må komme i gang med planleggingen. Lise forhører seg med Ingrid
som tar videre kontakt med Kjell om når det passer å ha det.
Stabburet:
Ønsker å sette Stabburet på Marken Gård, som kompensasjon selges
kretsen stabburet for 1kr og de bygger opp platting, sittebord og
infotavle om Stykket Gård + speideren, og at de gjør lignende på
Helkanseter. Dette ble det enighet om. Historieforlaget står for all
kommunikasjon opp mot kommunen med papirene.
Knutepunkt:
Siste helg i september.

Brannstige til Stykket: Roverne kan finansiere eller lage et selv.
Lise kan forhøre seg nærmere om regelverk
Neste kretsmøter:

Lise

o

4. mai kl. 20.00: Jamboreesøknader; Påmelding til Kretsleir;
Maren setter opp et forslag til et årshjul; Lise lager et utkast for
retningslinjer for kretsmerker i gull;
o 1. juni kl.18.00: Sommeravslutning, Egon - Tyholt
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Maren
Lise

