Kretsstyremøte 21.09.15
Ingrid, Camilla, Lise, Maren og Elisabeth
Terje
Svein

Husrådet
1. Hittegods – forslag til å ha en kurv på hvert sted
a. Helkanseter
b. Stykket
c. Kårstua
d. Kontoret
Skriv på nettsiden info om dette. Etter ett år blir det fjernet
Må stå i utleiereglementet – husrådet oppdaterer og sender til sekretær.
Legges ut på nytt på nettsiden.
2. Vindussprosser – forsikringssak – må tas videre til forbundet.
3. Retningslinjer til husrådet – oppgavefordeling styret/husrådet
a. Søknader om midler?
i. Søk om større beløp, og ha en plan
ii. Oversikt over frister og søknader
b. Vedlikehold
c. Informere på Årsmøtet – klart kretsstyremøtet før.
4. Dropbox – etterspørsel om vi vil ha bilder
a. Inn på kretsens dropbox – utvide til bedriftskonto?
5. Orientering – Kato tar over for Svein i husrådet
6. Husrådet ønsker en vedovn på kjøkkenet på Stykket etter hvert.
7. Rømningsvei fra loftet på Stykket
8. Drenering på Helkanseter – teltplasser er et problem
a. Kan vi kontakte Trondheim kommune?

Region-K
1. Samarbeid Trøndelag og Møre krets
a. Ledertrenerpatrulje i Sør-T
b. Komité speiding: regioner er avviklet, men samarbeidet kan fortsette hvis
det fungerer.
c. Samarbeid med Nord-T?
d. Samarbeid med KM?

Kretsstyret
1. Kretstinget – rett etter JOTA/JOTI avsluttes
a. Terminliste
i. Nasjonale arr inn i terminlista
b. Budsjett
c. Regnskap
d. Sende ut innkalling mandag 28.09
e. Ledersamling lør 17.09: Tema lederrekruttering

2. Innsamlingsaksjon til Haydom
a. Søknad sendt til forbundet – ikke fått svar
b. Klistremerker og ID-kort bestilt
c. Godkjenning fra politiet – står på ID
d. Kirkens nødhjelp stiller med 150 ekstra bøsser
e. Bøsser fra speideraksjonen
f. Merker? Interesse på kretstinget – Marius har idé
g. Purre på forbundet etter 1.oktober om svar på søknad
3. Referat fra Styrerkurs
a. Kort kurs men bra innhold
b. Forventningsavklaring grupper/krets
i. Rekruttering av ledere
c. Samarbeid på tvers av kretsene: MEGA, St. Georg, TSF og evt. JOTA/JOTI
4. Valgkomité
a. Säde Rotås ++

