Referat kretsstyremøte
Når: 15.09.2016 kl. 18:00 – 20:00
Hvor: Kretsskontoret
Hvem: Styret
Ikke tilstede: Kim, Toril, Lasse
Sak 51/16

Referat fra forrige møte (28.08) – Godkjent
Jardar har meldt seg som hoveddommer til TSF. Lise varsler
hovedkomiteen om dette.
Info om JOTA/JOTI er lagt ut og skal publiseres på nettsidene, og sendes
ut.
Lite respons på jubileumskomite enda, så her må vi reklamere mer!

Sak 52/16

Telt til ledertrenerne
Ledertrenerne i Sør-Trøndelag har søkt/spurt om å få kjøpt et
forlegningstelt til bruk under peffkurs og andre arrangement
ledertrenerne har.
Rettelse: det er snakk om et stjernetelt, ikke et forlegningstelt. Har fått
tilbud om pris under 4000 kr.
Skal brukes av ledertrenerne og de er ansvarlige for teltet, men det kan
leies ut til andre som ønsker å bruke det. Ledertrenerne vil ta en liten sum
for å leie det for å ha litt penger til å opprettholde en god standard på
teltet etc.
Kretsstyret innvilger at vi gir støtte til innkjøp av teltet til den prisen som
er oppgitt rett under 4000 kr. Søknad ligger vedlagt til referatet.

Sak 53/16

Ledertrenerpatruljen, samarbeid mellom NT og ST
Ledertrenerpatruljen i Sør-Trøndelag har ytret ønske om å få klarere
retningslinjer på samarbeidet mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag,
og hva ledertrenernes oppgave er for hver av kretsene.
Kretsstyret ser at det kan være en utfordring at antallet ledertrenere er
skjevt i kretsene, og at det da kan være en utfordring å fordele kurs,
kurssted og deltagere.

Sak 54/16

Status småspeidermanøveren 17.september

11 påmeldte patruljer i konkurransen og 1 utenfor konkurranse. Plan for
aktiviteter og oppgaver er klar og lagt ut.
Trondheim 8. – 1 patrulje
Melhus – 1 patrulje
Charlottenlund – 3 patruljer
Kattem – 3 patruljer og 1 beverpatrulje utenfor konkurranse
Vikhamar – 1 patrulje
Sak 55/16

Referat MEGA
Bra arrangement, men tidsramma ble kanskje ikke helt optimal. Noen
tilbakemeldinger på lite opplegg når haiken var ferdig. Men mange
positive tilbakemeldinger på at det var sosialt og bra.
Trenger vi noen aktiviteter/leker som ligger på Stykket som kan tas fram
og brukes når det er aktiviteter der? Kubb, twister, ”storversjon” av
diverse brettspill hvor folk er brikker osv. En aktivitetskasse?
Arrangør må sende inn rapport og regnskap til kretsstyret så snart som
mulig.

Sak 56/16

Lovsaker til speidertinget
Må leses gjennom.

Sak 57/16

Status husrådet
De skal ha møte mandag 21. august, så denne saken går videre til neste
møte.

Sak 58/16

Utsendelse av tingpapirer
Sende info om kretstinget til gruppene i kretsen, og frist på innsendelse av
saker til kretsstyret er 28. september.
Tid kretsstinget starter og slutter.
Registrering av representanter skjer kl. 12:00 – 12:50

Sak 59/16

Avmelding av kandidat til speiderforum
Amund Solstad fra Åfjord kan ikke stille. Vara Ronja Martine Belsvik er
spurt om å stille.
Reise til speider- og roverforum blir for øvrig bestilt veldig snart.

Eventuelt

Sak 60/16

Mail fra Caroline Skogaker og Kim Andre By om ønske om å slå sammen
roverombudet i Sør- og Nord-Trøndelag.
Kretsstyret har diskutert saken og har sendt svar om at vi er positive til
samarbeidet.

Neste møte blir 29.september kl. 19:30 på kretskontoret.

