Referat Kretsstyremøte
Når: 19.01.2016 kl. 16:10 – 18:00
Hvor: På toget til Steinkjer
Hvem: Ingrid Hårstad (Kretsleder), Lise Brekken, Lars
Elisabeth Sveen (Kretssekretær)

Brissach Mohus (Vara),

Referat
Sak 01/16

Påskeleir – søknad om støtte
Arrangørene av påskeleir har søkt om støtte til arrangementet til alle 3 kretser.
Arrangement for rovere i ST, NT og KM. Har blitt arrangert i flere år ved
Vassfjellkapellet. I år står Roverombudene som arrangører, og ønsker støtte
fra kretsene. Usikkert om arrangementet er for Trøndelag eller nasjonalt. Fikk
avklart at det er et nasjonalt arrangement.
Kretsstyret ønsker å sende saken videre til roverombudet som kan vurdere om
de vil bruke sine penger til et arrangement som kommer til nytte for roverne i
kretsen. Roverombudet får vurdere om de ønsker å bruke sine avsatte midler til
å støtte dette arrangementet.

Sak 02/16

Etterspørsel om SMS/e-post tjeneste til gruppene
Stjørdal speidergruppe har etterspurt hjelp til å finne enklere løsninger for å
sende ut informasjon til gruppen.
En mulighet er å høre om Nord-Trøndelag krets har noen gode løsninger.
KM har allerede et system som fungerer, kanskje vi kan henge oss på det?
Sende henvendelsen videre til forbundet og ber dem om å se på saken i
sammenheng med ny hjemmeside og nye løsninger for informasjon.
Kretsstyret videresender mailen fra Stjørdal speidergruppe og stiller seg bak
forslaget.

Sak 03/16

Forespørsel fra TSF komitéen
Ønske om å få godkjenning til å inngå leieavtale med Sverresborg. Leie 4000
kr. Leieavtale er godkjent.
Også ønske om å bruke kretsens konto til å ta inn kontingent og betale
regninger til arrangementet.

Kretsstyret foreslår å føre regnskapet til TSF som et prosjektregnskap under
Sør-Trøndelag krets, hvor kretssekretær sender ut faktura og purringer, og
betaler regninger for arrangementet. Regninger må merkes med referanse for
TSF.
Kretssekretær sender svar på forespørselen.
Sak 04/16

Referat fra forrige møte
Peff 2 x2 og Trinn 3 er ønske fra kretsen av kurs som skal arrangeres.
Kretsstyret skal utarbeide et arbeidsdokument slik at oppgavene til styret fra
møte til møte er enklere å holde orden på.

Sak 05/16

Nyttårsfesten
Status påmelding, underholdning, etc.
Endret til kurvfest på Gimse ungdomsskole, Melhus
Skrive påmelding på nettsida og facebook (gruppe og side)
Lage oversikt over påmeldinger.
Underholdning: quiz, historisk, foredrag, ”En forundelig reise” - Elisabeth,
navne-quiz Lise, bilder fra Japan, Klæbu – film?
Teknisk: Arne Skarsem,

Sak 06/16

Forberede årsmøte 13.03.16
Sakliste, kontakte valgkomité, etc.
Årsmøte 13.03.16, Lånke menighetshus (?)
(Krets- og korpsledersamling samme helg)
Sakspapirer ut senest 14 dager før (26.februar)
Årsmelding må være ferdig – må ha fra ledertrenere, gruppeledere, husrådet
Valgkomitéens innstilling er et ønske om å få inn før 22. februar. Kan evt.
sendes ut med sakspapirene. Kandidater til speiderting, roverforum,
speiderforum, hederstegn, sølvknapp etc.
Innkommende saker må inn før 22.februar, tid og sted også i denne mailen.
Send ut dette straks.

Sak 07/16

Forespørsel fra Husrådet om godkjenning av nye statutter
Presisering i punkt c): Husrådet skal forvalte spesifiserte midler til
eiendommene, og forvalter budsjetterte kretsmidler.

Forslaget om endring sendes til husrådet og som sak på Årsmøtet. Helst samles
i 1 sak.
Eventuelt
Ingen saker.
Neste kretsstyremøte: Mandag 22.februar 2016, Kretskontoret, 18:00-20:00

