Referat styremøte i Sør-Trøndelag krets av NSF
Torsdag 08.02.18, kl. 17:30-21
Neufeldtsgate 3, 7031 Trondheim
Innkalt: Styret, kretssekretær (Totalt 6 personer)
Tilstede: Lars Brissach (Øst), Lise Brekken (Kretsleder),
Kim Andre By (Sør) og Kretssekretær.
Ikke tilstede: Camilla Flønes (Trondheim), Frode Sollie
(Kyst).

Sakliste
01/18

Referat fra sist møte

08/18

Kretssekretærstillingen – evaluering
I forbindelse med arbeidet om en mulig sammenslåing med
NT må kretssekretærstillinga gjennomgås, stillingsprosent,
arbeidsoppgaver etc.
Er det nødvendig å gjøre endringer hvis kretsen blir større?
Vedlegg: dokument med kretssekretærs arbeidsoppgaver per
januar 2018
Dokumentet ble gjennomgått av kretsstyret som gjorde notater
og endringer. En anbefaling til videre arbeid ble lagd ved og
Lars Brissach tar med dette til arbeidsgruppen vi har sammen
med NT.

09/18

Telefon på kretskontoret
Elisabeth ordner en ny telefon til kretskontoret i løpet av uke
7, og avslutter abonnementet med Telia.
Lars bestiller abonnement hos ice net.
Vedtak 18-003: Sør-Trøndelag sier opp abonnementet hos
Telia og bestiller nytt abonnement med 6 GB hos Ice net i
løpet av uke 7 i 2018.
Kretsen får ny telefon arvet av kretssekretær i løpet av uke 7
2018.

10/18

Utleiepriser på Stykket
Kretsstyret fikk en klage i januar på en av prisene som ble
vedtatt i november. Kretsstyret er enig i at den ene prisen ble
urimelig, og har vedtatt nye priser gjeldende fra 08.02.2018.

Kretssekretær, 08.02.18

Vedtak 18-004: Nye priser for Stykket og Kårstua er lagt ut på
hjemmesiden. De nye prisene er følgende:

11/18

Ressurspatruljer i kretsen
- Media: Mediepatruljen er opprettet og skal ha første møte
helga 17.-18.februar. Kim lager invitasjon. Kretsen sponser
middag på første møte.
Vedtak 18-008: Kretsstyret vedtar at det opprettes en
ressurspatrulje underlagt Kretsstyret Sør-Trøndelag som skal
jobbe med media. Se vedtak 18-009 for mandatet for
patruljen. Patruljen velger sitt eget navn og melder dette inn til
kretsstyret.

-

-

Vakt og sanitet: Dette blir en ny ressurspatrulje som er
opprettet av kretsstyret i Sør-Trøndelag krets. Per februar
2018 ledes patruljen av Christian Sangereid, Aslak Fosså
Ekseth og Kim Ivar Andersen.
Kretsen sponser 3 500 kr til oppstart av arbeidet. De får
også 5 249,84 kr som kom fra tidligere RBG-grupper og
2 005,55 som Lilly Katrine har fått på konto til Klæbu
speidergruppe.

Vedtak 18-005: Kretsstyret vedtar at det opprettes en
ressurspatrulje underlagt Kretsstyret Sør-Trøndelag som består
av vakt og helse. Se vedtak 18-006 for mandatet for patruljen.
Patruljen velger selv sitt eget navn, og melder dette inn til
kretsstyret.
Vedtak 18-006: Mandatet for patruljen er å ha ansvar for vakt
og sanitet på arrangement i kretsen. Nærmere utarbeidelse av
mandatet gjøres i et samarbeid mellom kretsstyret og patruljen.
Vedtak 18-007: Kretsstyret vedtar at patruljen overtar kr.
7 255,39 ,- fra to tidligere RBG-grupper i kretsen. I tillegg får
patruljen kr. 3500 som oppstartsmidler.
Kretssekretær, 08.02.18

-

Fra før har kretsen ressurspatruljene:
o Husrådet
o Roverombudet
o Ledertrenerpatruljen Hugin og Munin

12/18

Vedtaksbok for Sør-Trøndelag krets
Kretsen har ingen oversikt per i dag over vedtak som er gjort,
og ønsker å lage dette. Det er også etterspurt en oversikt fra
arbeidsgruppen som jobber med mulighetene for
sammenslåing av kretsene Nord- og Sør-Trøndelag.
Det ble bestemt 3 møter i februar som skal brukes til å jobbe
med dette fram mot årsmøtet.

13/18

Forarbeid årsmøtet 11.mars– fram til neste møte 22.februar
Årsmøtet holdes på Lysklett, Klæbu kl. 15:00 søndag 11.mars.
Hva skal forberedes til neste møte?

Årsmelding: Lise
Regnskap: Elisabeth
Budsjett: laget oktober 2017, revideres til møtet av Lise
Årsmeldinger fra ressurspatruljene: purres på av Kim
Terminliste:
Medlemsoversikter etc
Valgdetaljer
Eventuelt
Kretsstyret har diskutert løypemeldingen fra den felles
arbeidsgruppen med Sør- og Nord-Trøndelag, og
tilbakemeldingene på den, og ønsker at arbeidsgruppen
kommer med et felles svar til alle.

Neste møte: 22.februar kl. 18 på kretskontoret.
Arbeidsmøter med vedtaksbok: 11. februar, 13. februar og 25. februar.

Kretssekretær, 08.02.18

