Referat kretsstyremøte
Når: 25.08.2016 kl. 17:00 – 20:00
Hvor: Kretsskontoret
Hvem: Styret
Ikke tilstede: Kim, Toril
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Referat fra forrige møte (23.06)
I tillegg til gjennomgang av 2 møter gjennomført i august. (Ikke ordinære
kretsstyremøter)
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Nilson Trelast
Ønsker å spørre om de vil sponse materiell til nye senger på Stykket. Hva
skal vi gi tilbake? Sponsorskilt ute, skilt inne, banner? Hvor lenge?
Kretsstyret vedtar at vi kan gjøre en avtale med Nilson Trelast (evt. noen
andre) som får en godtgjørelse tilbake ved synlighet på tomta til Stykket.
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Speidertinget 2018
Har kontakt med ei Elisabeth (via Stjørdal speidergruppe) som vil hjelpe
til med organiseringa av tinget. Foreløpig sted: Scandic Hell Hotell på
Værnes.
Sender søknad til forbundet om å få ha arrangementet, og kombinerer det
samtidig med jubileum av kretsen samme år. (Ta med dette i søknaden).
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TSF 2017
Nord-Trøndelag er hovedarrangør. 28.-30. April på Rinnleire, Levanger.
Kretsstyret må oppnevne en hoveddommer fra Sør-Trøndelag. Ønske om
å få inn noen yngre.

Sak 45/16

Organisasjonsstruktur
Vi leste gjennom forslag som ligger på speiding.no under ”om oss” og
under ”arbeidsgrupper” og under ”organisasjonsstruktur” kap 5. Dette er
saker vi bør se på ved alle anledninger når kretsen er samlet.
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JOTA-JOTI og Kretsting
Lise spør om å få tilgang i gruppa til hovedkomiteen i forhold til status.

Lederkveld: ”sak 5” – organisasjonsstruktur
Camilla tar ansvar for å skaffe materiale til diskusjonskveld.
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MEGA
Haik, fra Skistua, via Helkanseter til Gråkallen.
Har 10 000 til rådighet som ombudet fikk fra forbundet.
Møte mandag 29.august
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Ny nettside
Nesten klar til å lanseres, kun noen få endringer som MÅ gjøres før vi
publiserer.
Elisabeth prøver å få til et møte med Kim neste uke for å få opplæring i
bruk av nettsiden (Lise vil gjerne være med).
Nyhetssaker: jubileum og kretsleir
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Status økonomi
Elisabeth har snakket med Lasse om status, og vi avtaler og treffes for å gå
gjennom status til kretstinget i oktober. Vi skal også gjøre en jobb for å
nummerere eller merke de forskjellige postene i budsjett og regnskap slik
at de henger sammen og at regnskapet blir lettere å sette opp.
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Jubileum 2018
Ønsker å ha en komite som allerede nå settes ned og som begynner å jobbe
med jubileumsåret. Tanken er at jubileet skal synes gjennom alle
arrangementer i 2018 og at det skal være en av hovedgrunnene til at vi
bør få arrangere speidertinget 2018. Planen er å poste en nyhetssak på
den nye nettsiden som lanseres 3.september hvor vi etterlyser
interesserte til å sitte i en jubileumskomite.

Eventuelt
Neste møte blir 15.september kl. 18 på kretskontoret.

