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

Referat fra kretsstyremøte 27.04.2014
Tid:
Sted:

12.20 - 13.25
Ly og Le, Midtsandtangen, Malvik (under TSF).

Tilstede:

Hilde Hongset Gauslaa (Vara/Hemne)
Kristine Perander (Kretssekretær/Referent)
Anders Sveen (Stjørdal)
Kai Rune Bakke (KS/Trondheim 8)
Martin Alterskjær Johansen (KS/Klæbu)
Bjørn Engen Haugan (KS/Kattem)
Ingrid Gauslaa Hårstad (KL/GL Åfjord)
Lise Brekken (KS/Charlottenlund)
Jardar Grilstad (Vara/Melhus)
Sondre Høiseth (KS/Vanvikan)
Lars Brissach (Vara/Vikhamar)

Frafall:

Andreas Øvstebø (KS/Charlottenlund)
Ketil Nerdal (Vara/11 Trondheim)

Saksnr. Saksliste

Ansvarlig

Godkjenning av referat fra forrige kretsstyremøte
Ikke gjort.

19/14

Kretssekretæ
Overgang til nytt styre
Anders oppfordrer styret til å ta en gjennomgang av
r
kommunikasjonskanaler der informasjon blir delt til kretsen.
Vi må bli enige om hva som er kanalen for offisiell
informasjon. Kommunikasjonsstrategi for kretsen tas som en
egen sak på neste styremøte (juni).
Kretssekretær tar kontakt med de nye styremedlemmene
rundt det praktiske som politiattest og taushetserklæring.

20/14

Ny kretssekretær
Kristine må forlate byen til pinse. Vi har fått 3 søkere og har
foretatt et intervju allerede. Det neste blir i morgen og vi vil
ha ansettelse klar i løpet av den kommende uken.
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21/14

Søknader til kretsens fond
Vi har fått inn 3 søknader til Jamboree og 2 søknader til
Explorer Belt. Jamboreesøknadene blir utsatt til etter
høstens søknadsfrist. Explorer Belt - søknadene vil bli utsatt
til neste styremøte slik at vi kan finne ut hvor mye vi har å
tildele. Kretssekretær tar kontakt med regnskapsfører for å
få en oversikt.

23/14

Arrangementer i høsthalvåret
Det skal arrangeres MEGA, småspeidermanøver, og
kretsting. Disse må det settes dato for.
JOTA/JOTI ønskes sammen med kretsting på Ørlandet.
Ingrid
Kretsleder spør Frode Sollie om han kan sette sammen en
komite for å arrangere.
Buster roverlag spørres om å arrangere MEGA sammen med Martin
roverombud. Det blir i begynnelsen av september. De setter
en passende dato selv som unngår roverfemkampen.
Torberg er blitt spurt om å arrangere kretsleir i 2015. Ideer
er kystleir eller Stykket-leir. Kretsstyret skal vurdere om det
blir leir for kun ST krets, eller for ST+NT+KM. Kretsleder
tar kontakt med Torberg.

24/14

Fordeling av oppgaver i styret
Regionskontakt: Hvert kretsstyremedlem er kontakt for sin
region.
Småspeiderkontakt: Lise Brekken
Rover: Martin Alteskjær Johansen
Tropp: Kai Rune Bakke
Ledertrening: Ingrid Gauslaa Hårstad
Husrådet: Bjørn E Haugan
Nye grupper/rekruttering: Delegeres for hver sak ettersom
det passer seg.
Økonomi: Lise Brekken
Visekretsleder: Kai Rune Bakke
Studieforbundet: Lise Brekken
FNF bestemmes på neste styremøte

13/14

Neste styremøte
Tirsdag 3 juni kl 19.45 på kretskontoret. Her stiller både ny
og avtroppende kretssekretær.
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