Referat kretsstyremøte
Når: 17.11.2016 kl. 18:00 – 20:00
Hvor: Kretsskontoret
Hvem: Styret og ledertrener Christian
Ikke tilstede:
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Ledertrenere – samarbeid med Nord-Trøndelag
Kretsstyret i Nord-Trøndelag har hatt møte og diskutert et samarbeid for
ledertrenerne i Sør- og Nord-Trøndelag. De har stilt noen tydelige krav til
samarbeidet, og kretsstyret vårt må ta stilling til om dette er aktuelt. SørTrøndelag ønsker også å stille noen krav til samarbeidet, og ledertrenerne
våre diskuterte dette på mandag denne uka.
Kretsstyret har lest referatet fra Nord-Trøndelag sitt styremøte og
kretsstyret foreslår et møte med ledertrenere fra begge kretsene og begge
kretsstyrene (Sør og Nord i NSF). Vi ønsker først å fremst å få et godt
samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag NSF, og at det heller senere
kan bli aktuelt å se på et samarbeid med KFUK-KFUM-speiderne i
Trøndelag. Kursmodellene for ledertrening i de to forbundene er per dags
dato veldig ulike.
Møtet blir aktuelt å gjennomføre i starten av 2017.
Lørdag 3.desember arrangeres det et møte i Steinkjer om hva som skjer
med frivillige organisasjonene når Nord- og Sør-Trøndelag fylke slås
sammen fra 1.januar 2018. (kl. 10-18, Grand hotel Steinkjer). Lise er
invitert sammen med 2 representanter fra styret Nord-Trøndelag, og skal
delta.
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Økonomi ledertrenerne
Kretsstyret, kretssekretær og ledertrenerpatruljen må få til et bedre
samarbeid på føringen av økonomi etter arrangement og kurs for å få litt
bedre oversikt. Vi kjører et eget økonomimøte i januar.
Roverombud
Husrådet
Ledertrenere
eksempelvis kan føre egne regnskap.

Sak 63/16

JUBA JUBA
Arrangeres 10.-11.juni, og kretsen ønsker å delta. Kan stille med 35 voksne
speidere som kan holde standen til kretsen. Speiderne som ønsker å delta
må betale seg inn med foreldre.
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Speiderforum, Roverforum og Speidertinget 2018

Ombudet har søkt om å få holde forumene i 2018 i Stjørdal, og Kretsstyret
har søkt om å holde tinget i 2018 i Stjørdal. Speider-/roverforum holdes
vanligvis i oktober og speidertinget i november.
Prosjektgruppe for begge arrangementene må settes ned.
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100-års jubileum i 2018
Vi må sette ned en komité som kan være med å planlegge året. Komitéens
oppgave er blant annet å passe på at jubileumsåret blir en rød tråd
gjennom alle arrangementene i løpet 2018.
Vi ønsker å ha en utstilling på Sverresborg museum fra starten av TSF og
utover så lenge de ønsker å ha den. Vi ønsker også å markere under KM sin
landsleir i 2018 i Stjørdal.
17.mai blir en viktig markering både i Trondheim og i alle gruppene rundt.
Et stort fellesarrangement på Torget som feirer selve jubileet.
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Ledersamling i januar
Dato: Lørdag 28.januar
Lokale: forslag om Menighetshuset Lånke, Stjørdal
Vi tenker på lokale til neste møte.

Eventuelt

