Referat styremøte i Sør-Trøndelag krets av NSF
Torsdag 22.02.18, kl. 18-23
Neufeldtsgate 3, 7031 Trondheim
Innkalt: Styret, kretssekretær (Totalt 6 personer)
Tilstede: Lars Brissach (Øst), Lise Brekken (Kretsleder), Kim Andre
By (Sør), Ada Hagaseth (vara Trondheim) og Kretssekretær.
Ikke tilstede: Camilla Flønes (Trondheim), Frode Sollie (Kyst).

Sakliste
14/18

Arrangementoppfølging
Kretsstyret ønsker å få mer informasjon om arrangementene i
kretsen etter utført arrangement. Kretsstyret pålegger derfor
planleggingskomiteene for hvert arrangement og sende inn en
arrangementrapport som ligger på kretsens hjemmeside.

Vedtak 18-010: Kretsstyret vedtar at planleggingskomiténe forplikter seg til å
sende inn arrangementrapport i etterkant av gjenomført arrangement.
Arrangementsraporten skal utfylles etter kretsens mal og rettningslinjer (Mal ligger
på kretsens hjemmeside) og sendes inn til sortrondelag.nsf@gmail.com innen 3
uker etter arrangement sluttidspunkt. Hvis arrangementsrapport ikke sendes inn
til kretsen innen frist, så vil dette medføre kutt av økonomisk støtte.

Kretssekretær, 23.02.18
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Kretsens hedersmerke i gull
Kretsstyret har sett på retningslinjene for kretsens
hedersmerke i gull og vedtatt retningslinjene for å være sikre
på at de korrekt vedtatt.

Vedtak 18-011: Kretsens Gullmerke
Kretsens Hedersmerke i Gull.
Sør-Trøndelag Krets ønsker å kunne gi medlemmer som har stått på for
Speidersaken i Kretssammenheng litt ekstra oppmerksomhet og heder.
Vi har da fått laget et merke som består av Kretsmerket men i mindre format
og uten tekst, men med gullkant. Dette er et merke med diplom som kan deles
ut av Kretsstyret, på Årsmøte eller Kretsting.
Tildeling skjer etter følgende kriterier:
1. Tildeles medlemmer av Sør-Trøndelag krets av NSF, for innsats på kretsnivå.
2. Det er sittende kretsstyret som vurderer forslag og som er tildeler hedersmerket på
Årsmøte eller på Kretsting.
3. Kandidater for tildeling av Kretsmerket i Gull kan foreslås av medlemmer i kretsstyret,
gruppeleder og av kretsens øvrige medlemmer via gruppeleder. Forslag skal være
begrunnet innen ett eller flere av følgende kategorier:
a. ekstraordinær innsats
b. lang og tro tjeneste (min 5 år)
c. andre spesielle forhold
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Årsmøtet 11.mars
Resten av møtet denne kvelden ble brukt til forberedelser til
årsmøtet i kretsen som holdes søndag 11.mars i Klæbu.
Innkalling sendes ut senest søndag 25.februar.

Regnskap for 2017 blir ettersendt samt evt. Sent innkomne
årsmeldinger fra patruljer i kretsen.

Kretssekretær, 23.02.18

