Referat kretsstyremøte
Når: 19.05.2016 kl. 18:00 – 22:30
Hvor: Hemne
Hvem: Styret
Ikke tilstede: Kretssekretær
Sak 23/16

Referat fra forrige møte
Godkjent

Sak 24/16

Ledertrenere
Priska og Gerdine har lyst til å fortsette arbeidet som ledertrener. Hilde og
Svein er de to nye ledertrenerne i kretsen.

Sak 25/16

Lederstart
Lederstart pakken skal sendes ut til alle kretsens ledere. 23.Mai skal
Elisabeth og Lise gå over listen med nye ledere i kretsen . Kretsstyret skal
se over materialet for ledersamtalene før Jota/Joti. Første Ledersamtale
blir på årets Jota/Joti (14-16.10).

Sak 26/16

Politiattest
Kretsstyret må skaffe oversikt over hvilke rovere og ledere som har/ikke
har levert politiattest. Det har blitt gjort en feil på medlemssystemet, så
mange politiattester har blitt registrert på [Krets] og ikke på [Gruppe] dette må rettes opp i.

Sak 27/16

Sak til speidertinget
Elisabeth i samarbeid med Kim skal se over og fylle ut de manglende
tallene i saken "En 10'er for samhold". De skal også se over og justere
ordlyd og grammatikk innen 12.August.

Eventuelt:
1. Elisabeth oppdaterer og legger ut de nye datoene for Peff og lederkurs på
kretsens terminliste på hjemmesiden.
2. Generalforsamlingen på kretskontoret - Kim drar som representant for SørTrøndelag speiderkrets.
3. Kretsstyret bemerker ett par mangler på Stykket bla. gummimatter i skuffer,
veiledende merkelapper på kjøkkenet, Antibac dispensere på utedoen og
lignende.
4. Kretsstyret har mottatt et mail fra Husrådet ang tre prosjekter som husrådet har
lyst til å sette i gang på Stykket dette året. Kretsstyret vil i høyeste grad sette av
midler til å realisere disse prosjektene. (Drenering av utsiden av Stykket - maling
av dører, soverom og Kårstua - innkjøp av nye laken og madrasser til
soverommene på Stykket).

5. Kretsstyret har på vegne av Sør-Trøndelag krets søkt om midler til utemøbler på
Stykket. Kretsstyret avventer svar (CH-Fondet).
6. Lise skal sjekke opp hvilken ordning NSF har ang Frifondmidler på kretsnivå.
7. Elisabeth må melde inn deltakere på Roverforum, Speiderforum og speidertinget
8. Kretsstyret takker "Nei" til deltakelse på (Friluftsliv uke/ politisk debatt - gjerne
finn riktig navn her Elisabeth :D ) Begrunnelsen er at dette i stor grad virket som
et politisk arrangement, siden NSF er en politisk nøytral organisasjon så følte vi
at dette ikke passet helt.
9. Kretsstyret skal sette sammen en Jubileumskomite. Sør-Trøndelag Speiderkrets
er i 2018 100 år og vil i den sammenheng lage ett stort arrangement. Kretsstyret
er i kontakt med hovedkomiteen for kretsleiren i 2019 for å kanskje få flyttet
kretsleiren til 2018 pga. jubileet.

