Referat kretsstyremøte
Når: 26.01.2017 kl. 17:00 – 20:00
Hvor: Kretskontoret
Hvem: Styret
Ikke tilstede:
Sak 01/17

Referat fra forrige møte
Ikke ferdig

Sak 02/17

Nyttårsfest lørdag 28.januar
Få påmeldte, siste frist for påmelding settes i dag kl 20, om ingen flere
melder seg på blir det avlyst.

Sak 03/17

Årsmøte 12.mars
Det blir i Oppdal, Lise ringer og hører med Marit Ishoel for å avklare
adresse og detaljer.
Adresse: Oppdal kristne senter, speiderlokalet Oppdal
2 km nord for Oppdal sentrum, retning Stølen skisenter

Sak 04/17

Oppdatering fra roverne (Kim)
Terminliste er laget for 2017. Nytt merke for ombudet Trøndelag er også
underveis. På St.Georgsdagen blir det en kort sosial aktivitet etter
arrangement på Ila. Undet TSF blir det også en samling for roverne.
Arrangement til Rypetoppen for roverombudet, ei langhelg (01.-03.
september). Vinter 5-kamp har mange lag påmeldte fra Nord (arrangeres i
mars). Forslag om Rover-kick-off før sommeren, grilling?

Sak 05/17

Speidertinget 2018 – komité
Svein Gunnes har meldt seg.
Elisabeth Sveen og Lise Brekken ønsker å være med.
Spørre Christian Sangereid.
Anne-Rita Bakken (Stjørdal)
Elisabeth kaller inn til et oppstartsmøte.

Sak 06/17

Årsmelding (Toril)
Vi gjennomgår årsmeldinga og redigerer det som mangler. Lise gjør siste
finish til Årsmøtet.

Sak 07/17

Informasjon fra husrådet
Gjennomgang av årsmelding fra Husrådet.
Gjennomgang av planer for 2017. Nye vindussprosser må kjøpes inn, vil
koste kretsen ca. 6000 kr.
Kretsstyret har forslag om å leie ut Stykket og Kårstua felles, og gjøre om
Kårstua til soverom og stue (fjerne kjøkken). Fordeler/ulemper med dette
forslaget: Kjekt med ekstra komfyr på større kretsarrangement, men
samtidig kan det skaffes krabbekokere etc. Ikke innlagt vann på Kårstua,
så Stykket brukes gjerne likevel for oppvask og utstyr ved leie av kun
Kårstua.
Lise ønsker seg nye vimpler/flagg på begge hyttene.
Ønsker om skohyller, skoskjeer, ”plasterhylle” på kjøkkenet, og flere ting
som husrådet tar med seg videre.

Sak 08/17

Kretsleir 2019 (mandag 8.juli – mandag 15.juli)
Invitasjon for leiren er laget, og trenger kun små justeringer før den kan
sendes ut. Skal søke om å bruke områdene rundt Stykket om å bruke det
til leir. Hovedkomiteen ønsker noe midler til å arbeide mot leiren, på
markedsføring, kanskje et flagg ++. Et forskudd på midler til leiren i 2019.
Komiteen ønsker seg 10 000 kr å bruke på utgifter fram til leiren 2019.
Kretsstyret sender saken videre til neste møte, når årsmøtet skal
diskuteres.

