Referat styremøte
Når: 30.03.2017 kl. 17:00 – 20:00
Hvor: Kretskontoret, Neufeldtsgate 3
Tilstede: Frode (Vara kyst), Lars (Nytt styre øst), Lise (Kretsleder), Kim (styret sør),
Lasse (Gammelt styre sør)
Ikke tilstede: Ada (vara), Marit (vara), Anna (vara), Toril (Gammelt styre kyst),
Camilla (Styret trondheim)
Kretssekretær ønsker å ha et effektivt møte slik at vi får kjørt i gang nytt styre. Vi legger inn
en 10-minutts pause kl. 18.30.
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Konstituering av nytt styre
Δ Et styremedlem er ute, vi må ha inn vara fra Kyst. Vi ordner det
tekniske (brønnøysundregisteret, dropbox, maillister osv.)
o Frode (Vanvikan, vara fra Kyst) som er nytt styremedlem og
Lars (Vikhamar) valgt på årsmøtet, ordner kontaktinfo til
Elisabeth
Δ Valg av nestleder og økonomiansvarlig
o Nestleder: Lars Brissach
o Økonomiansvarlig: Frode
Δ Fordeling av grupper til gruppeoppfølgerne
o Øst (Kim)
o Sør (Camilla/Lise)
o Trondheim (Frode)
o Kyst (Lars)
Δ Fordele arbeidsoppgaver innad i styret
o Kontakt opp mot KM og NT: Lise
o Arbeidsoppgavelista – til info
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Referat fra sist styremøte
Δ Ligger i dropbox, under ”Kretsstyret” og ”Referater”.
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Referat fra kretsens årsmøte
Δ Er sendt ut til protokollunderskrivere for gjennomlesing innen møtet.
o Kommentar: husk saktekst i hver sak i referatet
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Retningslinjer til Roverombudet Trøndelag (Kim)
Δ Forslag til vedtak vedlagt
o Utarbeidet av Kim, Arnt, Kim og Inger

o Forslag fra kretsstyret: Underskudd fordeles likt per hode
Δ Styret er for forslaget.
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Ledermøte TSF
Δ Notater fra Lise og Kim:
o ALLEMED – hvordan kan de med dårlig økonomi også få være
med i speiderarbeidet. Kim har bestilt opp 200 eksemplarer at
materiale som skal deles ut til gruppene.
o Sammenslåing av kretsene? – Nytt initiativ fra Nord-Trøndelag.
Ledermøte TSF, det blir diskusjon der.
o Handlingsplan o Videre framgang
o Besøk av speiderstyret?
Δ Lise og Kim har vært på KL/KS, og har lært mye de vil ta med til
kretsen.
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Hva-hvor-når-dokumentet
Δ Arrangementbeskrivelser og ”Stillingsinstrukser”
o Speidertinget o Lederløft o JUBA/JUBA (trenger ikke stilling)
o ”Roverløft” – Kim skriver
o Jubileumsåret – Elisabeth skriver
o Jota/joti – her må vi skaffe leder, også må vær gruppe stille
med en i stab.
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Oppsummering KL/KS
Δ Notater fra Lise og Kim:
o ALLEMED
o ANNA design
o Hva er en god krets?
o De grønne pigespejderne – hadde laget langtidsmål
o Handlingsplan – speiderstyret vil ha samfunnsengasjement mer
inn i speideren.
o Ny hjemmeside
o Patruljesystemet
inn
i
kretsarbeidet
(Roverpatrulje,
markedsføring, media, vekst) – Vi har jo allerede ledertrenere,
husråd og roverombud. Kanskje vi bør forbedre oss på
søknader (Nora, Vikhamar?) og markedsføring.
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Samfunnsengasjement i speideren

Δ Gay Pride-arrangement i september
o Kim vil ha arrangement for kretsen i september når det
arrangeres Gay Pride. Mye på punktet samfunnsengasjement
som kan krysses av ved å delta på dette.
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Kretsens tall
Δ Leie av Stykket og Helkansetra
o Lise og Kim har vært på KL/KS. Snakket med flere i forhold til
tips for å gå i pluss. Priser for leie av eiendommene er et sted vi
kan øke inntektene. Kim syns det er billig å leie hytte, og
foreslår å endre fra pris per døgn til pris per pers per døgn.
o Vi må sammenlikne priser på andre hytter i området, og se hva
som er vanlig. Kan vi operere med minimumspris og makspris.
Vi må spesifisere hvem som får medlemspris, at det er snakk
om grupper/speiderarrangement. Skal vi endre vedtaket slik at
det ikke går an å leie bare Kårstua?
o Kan vi kontakte eventbyrå og lage avtaler med dem for leie?
Mer attraktivt for bedrifter?
Δ Bingo-”støtte” – noe for oss? Vi må støtte et ”bingosted” og signere et
papir og så kan vi være med og dele overskuddet. Vi undersøker hvilke
bingoer som er aktuelle.
Δ Søknader til fond og organisasjoner
o Ref. mail fra Svein Gunnes 14.mars
o Vi ønsker oss et søknadsskrivekurs på lederløft til høsten.
Ønsker også å sende en fra styret på kurs i Sør-Trøndelag.
Δ Lån en LNU´er
o Søknadskrivekurs
o Kurs i organisasjon
Δ Speidervenn og grasrotandelen
o Vi kan promotere Grasrotandelen for kretsen mer.
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Grasrotandelen
Δ Er dette noe for kretsen?
o Vi har registrert oss, men det er kun 1 som har grasrotandel til
kretsen.

Eventuelt
Δ Dato for kretsting
o Vi foreslår kretsting søndagen den helga roverne har julebord,
søndag 12. November 2017, kl. 14 og utover. Gimse, Melhus.
Δ Kretsstyre-helg?
o Vi prøver å finne en dato alle er ledig.

Δ Topputmerkelsen for rover
o Lasse lurer på krav til kurs for å få topputmerkelsen. Sender
liste med kurs til kretsstyret, som skal se på det og vurdere om
det er godkjent.
Neste styremøte: Torsdag 20.april kl. 17-20, Kretskontoret

