Referat styremøte i Sør-Trøndelag krets av NSF
Torsdag 18.01.18, kl. 18-21
Neufeldtsgate 3, 7031 Trondheim
Innkalt: Styret, kretssekretær og alle vara. (Totalt 9 personer)
Møtt: Lise Brekken, Lars Brissach, Camilla Flønes, Anna
Enge Berg (vara), Marit Alterskjær (vara), Elisabeth Sveen
(kretssekretær)

Sakliste
01/18

Oppsummering 2017 – muntlig (kort)
• Gjennomgang av referat fra kretsting 2017.
• Mye har blitt gjennomført i kretsen i 2017, og vi har fått
mye skryt for det som er gjennomført.
• Vi har ikke sett noe regnskap fra TSF for 2017 enda,
men arrangementet gikk i overskudd
• Mange deltok på NORD2017. Erfaring: Kretsleder bør
ikke være Los i tillegg.
• Kondorens flukt ble gjennomført i februar, og var
populært for de som deltok.
• Kretsen deltok på JUBA/JUBA, men fikk ikke
gjennomført de store aktivitetene som var planlagt. Vi
venter på forespørsel om å delta i år.
• Årsmeldingen fra kretsen skal være klar til årsmøtet.

02/18

Hemne speidergruppe
Hemne speidergruppe har blitt færre de siste årene, og har nå
blitt for få til å beholde lokalet sitt. De jobber med utflytting og
har en del utstyr som må lagres. Kretsen er informert om
saken.

03/18

Innsamlingsaksjon til Haydom sykehus
Vi må sende søknad til politiet om tillatelse og skrive ut lapper
til bøsser og ID-kort. Elisabeth ordner med politiet og sender
ut info.

Kretssekretær, 08.01.18

04/18

Jubileumshelg 8.-10. Juni
Helga etter JUBA/JUBA, kan benytte dette til vår fordel og la
karusell og klatretårn stå til helga etter?
Tegne kart og lage en risikorapport/sikkerhetsdokument som
sendes sammen med fullstendig søknad.
Gruppene lager eget område, og lager egne aktiviteter.
Scouts Own i Nidarosdomen
Lise og Elisabeth lager invitasjon og skjema som gruppene
fyller ut for å få oversikt over deltagelse og aktiviteter.

05/18

Ledertrenerpatruljen
Mener de mangler et mandat på hva de skal gjøre og hva de
må gjøre. Patruljene fra Sør- og Nord- Trøndelag krets har nå
besluttet å gå sammen.
Vedtaksnummer 18-001 Forslag send til NT og KL

06/18

Oppdatering av diverse komiteer i kretsen
• TSF er godt i gang med planleggingen
• Arbeidsgruppen for felles krets ga en kort oppdatering
på arbeidet som er gjort så langt.
• Speidertinget 2018 – komiteen er på sporet, og har
neste møte torsdag 25. januar kl. 18 på kretskontoret.
Komiteen må rekruttere en del rovere og vandrere som
skal bidra under tinget i november.
• St.Georgsdagen 23.april. Løvepatruljen har laget et
opplegg og ønsker i år og starte på Trondheim Torg og
gå til Ila kirke.
• Mediapatruljen vil ha en kursinghelg den 16-17 Februar
2018, med møte fra FK ved Kirvil Kaasa. Lars Brissach
ser på om han har mulighet til møte den helgen.
• Kretsleirs komite er godt inn i arbeid mot planlegging og
bestemmelser for kretsleir i 2019 som arrangeres på
Stykket

07/18

Økonomien i kretsen – status
Per 09.11.17 lå kretsen på 47000 kr i pluss. Etter november
har det kun vært roverjulebord og noen små oppgjør med
utlegg og liknende.

08/18

Telefon på kretskontoret
* Utsettes til neste møte

Kretssekretær, 08.01.18

Eventuelt

• Kretsstyret har vedtatt 18-002 at deltageravgiften på
Årsfest for Ledere og Rovere 2018 blir dekt av kretsen,
dette har ikke blitt informert om på innbydelse.
• Lars Brissach har ansvar for tilbud og løsning for
energibesparing på Stykket, dette legges fram på
Kretstinget 2018 i Mars
• Lise Brekken har kontakt mot Trondheim arena ang
gapahuk på Stykket.
• Neste Kretsstyremøte blir 8. februar 2018 på
Kretskontoret 18:00
Samt den 22. februar 2018 også på Kretskontoret. 18:00

Kretssekretær, 08.01.18

