Referat kretsstyremøte
Når: 23.06.2016 kl. 18:00 – 22:30
Hvor: Kretsskontoret, Egon prinsen fra 19:30
Hvem: Styret og Priska
Ikke tilstede: Lasse, Toril, Camilla
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Referat fra forrige møte
Har ikke fått tilsendt referat fra sist møte i Hemne.
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Forslag til sak til Speidertinget Priska
”En 10er for samhold?”
Er det egentlig 2 saker? Reisefordeling
Priska ringer forbundet for å høre om utgifter på eiendommene.
Formål med sak om forbundskontingent: Flere kretser skal få en dispensasjon
fordi forbundseiendommene er for langt unna til å reise til. Brukes noe av
kontingenten til eiendommene?
Betale mindre medlemskontingent? Beholder regninga selv.
Betale mer og få refundert? 10%
Hvis forbundet har en annen finansieringskilde kan de selv finne ut hvor
pengene skal vedtas
Formål med sak om reisefordeling: forbedre reisefordeling slik at utgiftene til
de som deltar blir bedre fordelt. Antall arrangement med reisefordeling på er
for lav og summen som blir betalt ut er for lite avgjørende for den totale
summen. Eks. ledertrenersamling: ikke reisefordeling
Eks. NM, lite avgjørende den summen som blir betalt ut
Eks. KS/KL, fungerende
Link og sitat til reglement om fordeling.
Elisabeth skriver et forslag til denne saken.
Plan: skriv ferdig forslag til 1.juli og sende til de kretsene som kanskje kan
være med. Frist til å sende tilbakemelding til oss 1.august. Møte 3.august for å
gå gjennom sakene og evt endringer. Sende ut for å få tilbakemelding
støtter/støtter ikke. Kanskje møte 8./9. August hvis nødvendig. Sendes innen
12.august.
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Banken Elisabeth
Bankkort, Elisabeth ringer i morra 24.juni.
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Ch-fondet Lise
Vet ikke så mye mer, men det skal fortsatt deles ut midler.
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Hjemmeside Kim
To ulike sider,

NSF (2000 kr det første året og 1000 kr hvert år), Norsk brukermanual, norsk
kundeveiledning, middels enkel å redigere, ingen problem med å bytte domene,
ikke til bruk på telefon
Eksempel: sviddpølse.no
og

weebly, min 33 kr per måned (kanskje 65) = 780 kr året. Enkel å redigere,
enkel å dele og fjerne tilgang, engelsk tutorial, kunderservice på telefon på
norsk, enkelt å flytte domene, fin på telefon, enkel å dele video, bilde
Eksempel flaggstikk.no
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Stykket Lise
Status etter dugnad: mye maling gjort, Astrid Østensen ønsker å gi nye
gardiner til rommene som gave, vil ha gult, grønt, blått og burgunder rom,
gardiner og senger i samme stil. Skal undersøke sponsing av treverk til senger i
mot litt reklame på hyttene. Maledugnad på mandag. 1. Helga etter skolestart
inviteres det til leder- og roversamling på Stykket med grilling og kos. Også
NT og KM.
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Juba Juba
Evaluering:
”2 arrangement” fra speiderne sin side, Trondheim 8. Sjøspeidergruppe hadde
mye planlagt opplegg + kretsen. Vanskelig med adgang og middag. Mange
små barn som ”mannskap”, skulle hatt flere rovere/voksne til å bygge leir og
fortelle. Speideren hadde kun 30 ”billetter” inn, så var vanskelig å få plass til
alle som ville bidra. Kommunikasjonen kunne vært bedre. Bra arena for
fremvisning. Kunne hatt karusell! Bålet må være bedreeeee. Bedre forberedelse
neste år både på midler og folk.
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Speiderting 2018

Frist for å sende inn at vi vil arrangere speidertinget 2018 er 12.august. Hell,
100.års jubileum, Anne Guldseth (Stjørdal) vil hjelpe oss med å få kontakter til
konferanselokaler. Lage plan på sted, pris, reise, osv. Muligheter til utflukter
etc.
Sak 36/16

Jubileum 2018
Egen komité må settes ned. Leir på torget? Slå på stortromma. 17.mai, egen
plass i toget. Sende ut i infobrev
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Kretsleir 2019 Lise
Mangler litt folk, skal bruke helga på stykket til å rekruttere litt flere til
komitéer osv.
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Dag for innvandrere (16-25 år) Kim
Kim var på møte mandag 20.juni for å få info. Blir et torg, 2 arrangement. Ett
idrettstorg, jubajuba liknende tårn (25.august) + stand og aktivitet. Ett
friluftstorg (oktober), mye det samme. Kan være både inne og ute. Målet er en
inkluderende helg for å vise hva vi gjør.
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Reklamebrosjyre
Har et utkast fra en tidligere brosjyre. Legge til et kart? Legge til en oversikt
over stedstilhørighet over gruppene. Lise og Kim ser mer på dette. Må være
klar til august.
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AFS
Videreformidle til gruppeledere (i infoskriv), del på facebookside og gruppe.

Eventuelt
Neste møte 3.august med Priska

