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

Referat fra kretsstyremøte 04.05.2015
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)
Kristian Kaald (KS/Rissa)

Saksnr.
12/15

13/15

14/15

Saksliste

Jamboreesøknader:
Kretsen har blitt tilsendt 18 søknader. Styret vedtar at søknadene blir
bevilget. Lise sjekker opp fondene og hva som brukes. Summen blir da
videre delt på søknadene

Lise

Kretsleir:
Ved påmeldingsfrist 1. mai var det kun 100 deltakere. Med så få blir det et
underskudd på 50-60.000 kr. Så det blir nå spørsmål om å utsette leiren til
neste år, fortsette med underskudd, eller sette opp en mindre leir.
Styret bestemmer at planlagt leir kan ikke gjennomføres. Det har kommet
et alternativ om å sette opp en mindre leir på Stykket. Ingrid melder til
Torberg at årets kretsleir blir avlyst, men at det blir en felles gruppeleir på
stykket til samme tidspunkt på Stykket.
Om årets kretsleir skal utsettes til neste år, må leirkomite byttes ut, at
KM/UKM inviteres, opplegg for rovere og småspeidere.

15/15

Årshjul
Årshjul er godkjent – videre utformes i September på lederkurs.

16/15

Retningslinje for Kretsens hedersmerke:
Retningslinjer for Kretsens hedersmerke er under utarbeidelse.

17/15

Ansvarlig

Gjennomgang av forrige referat:
Kretsstyret godkjenner referat fra 23. april

Samarbeid/Kommunikasjon:
Samarbeid med Nord-Trøndelag og KM: Foreslår en felles infohefte,
ledermiddag, styrekurs, kretsleir, JOTA/JOTI
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Ingrid

18/15

Internt arbeid med hjemmesiden.
Lise blir leder for en kommunikasjonspatruljen og bearbeider en ny
hjemmeside snarest - wordpress,
Diverse info:
 TSF: Tre patruljer går videre til NM. Sør-Trøndelag har ansvar for
TSF 2016 - Anders Sveen tar kanskje ansvar.
 NM: Trondheim 10. har trukket seg fra NM
 Kretsen har fått innvilget støtte av Sør-Trøndelag Kommune på
48.000,Eventuelt:
Økonomisk oppdatering til neste møte
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