Referat kretsstyremøte
Når: 11.04.2016 kl. 19:45 – 22:00
Hvor: Kretskontoret, Neufeldsgate 3
Hvem: Gammelt og nytt styre
Ikke tilstede: Ingrid Gauslaa Hårstad

Sak 17/16

Velkommen til nytt styre
Bli-kjent-runde med nytt styre
Valg av visekretsleder
Camilla Flønes foreslått av kretsleder og valgt av kretsstyret.
Oppdatering av Brønnøysundregisteret
Elisabeth ordner.
Oppgavefordeling i styret:
Oppfølging av grupper:
Kyst: Toril
Sør: Lasse
Trondheim: Camilla
Øst: Kim
Ledertrenerne: Lise
Studieforbundet: Lise
Husrådet: Lise
Økonomiansvarlig: Kim
Rekruttering: Kim
Kontaktperson for Rover: Lasse
Kontaktperson for Tropp: Toril
Kontaktperson for Flokk: Lise

Sak 18/16

Referat fra Årsmøtet
Saker fra årsmøtet styret skal ta videre
Sak fra årsmøtet om regnskap. Lise kontakter banken for å se på
nedbetalingsplan for lånet.
Kim og Lise ser på statuttene for fond sammen, for å se om noen av midlene
kan brukes til å nedbetale lån nå som renten er lav.
Kretsstyret foreslår å flytte kretstinget til lørdagskvelden på JOTA/JOTI for å
gjøre det enklere for de som har lang kjørevei hjem på søndag. Hvis det går

utover tidsplanen til JOTA/JOTI kan det evt. forskyves med en time på søndag.
Sender ut mail til gruppelederne om dette.
Sak 8 fra årsmøtet må være sak på neste møte. Lovforslag må sendes inn til
speidertinget innen 20.mai. Priska Hiller må kalles inn til dette møtet.
Sak 9 fra årsmøtet (søke om arrangør av speidertinget 2018) ser vi på før
sommeren for å skrive søknad. Kretsstyret foreslår Scandic Hell. 6
Sak 19/16

Forslag til nedbetaling av lånet med overskudd
Lise skal kontakte banken uansett, så kan høre med dem med det samme.
Saken går videre til neste møte.

Sak 20/16

Orientering om TSF
Status
Påmeldingen er noe rotete enda, men det gjøres forhåpentligvis noe med snart.

Sak 21/16

Orientering fra Husrådet og Ledertrenerpatruljen
Status
Ledertrenerpatruljen har hatt peffkurs i helga, og kommer til å sende en liste
med ønsker til kretsen/husrådet om forbedringer/endringer på Stykket.
Tips fra Svein Harald Gunnes om å søke på CH-fondet til uteområdene ved
Stykket og Helkanseter.
Tanken er å gjøre uteområdet mer attraktivt for kurs og arrangement for
speiderne, og at forbipasserende vil bruke området mer.

Sak 22/16

Info fra ledersamling på Sørmarka
-

-

-

Nord 2017 – ”Kafé helt vilt”
Torg med en salgsbod for hver krets. Vi kan selge mat og får inntektene av
det. ”Sør-Trønder-kafé”. Camilla har fått oppgave å se på dette.
Organisasjonsstruktur
Lise gjennomgår presentasjon fra samlinga. Forbundet foreslår en modell
hvor kretsene blir regioner, og forslaget innebærer at Sø-Trøndelag blir en
ny region sammen med Nor-Trøndelag, Romsdal og Nordmøre, Hålogaland
krets, Salten krets og Finnmark krets. Det er også snakk om at forbundet
ønsker å ta over eiendommene som kretsene eier.
Grunnregelpatruljen
Frivilligheten
Lederstart
Kretsstyret må gå gjennom ny plan for lederstart og ledersamtalen. Lise
ønsker å inkludere Priska og resten av ledertrenerne. Vi sjekker opp i egne
grupper om denne ”lederstartpakken” er sendt ut til nye ledere. Lise er
usikker på om det er gjort av forbundet.

Eventuelt

