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Referat fra styremøte 25. novemberber 2015 
Klokken 1800-2100 hos Anita Reiersen 
 
Tilstede: Ragnar, Hege, Anita, Jarle, Kjell. 
Ansatte: Endre og Geir. 
 
Saksliste 
 
28/15  Godkjenning av referat og innkalling 

• Referat godkjent 
• Innkalling godkjent 

 
29/15 Siden sist 

• Kretsting – oppfølging 
o GL-TL-samlingen i januar  

§ Kjøpe mat fra kinarestaurant i nærområdet til 
Speidersenteret 

§ Tema GL-TL-samling 
• Idé 1: Drift av gruppen– spares til senere 
• Rekruttering av ledere og speidere 

• Årsmøtet –  
o Kjell Standal – snakke om ledelse og hva det innebærer å drive 

en speidergruppe. Hva skal til for å inspirere seg selv og 
medlemmene til god speiding. 

o  Invitere speidersjefen / Mads ? 
 

• Terminlisten fremover 
o Peffkurs 

§ Espeland leir 
o Knutepunkt 

§ Kvamshaug 15. – 17. januar 
 

• KL-KS 
o Hege, Jarle og Endre deltok på KL/KS 

 
17/15 Vekst 

• Verdande-kurset 
§ Godvik ønsker kurset,  
§ Austevoll ønsker kurset 
§ Nordheimsund  
§ 1. Laksevåg  
§ 16. Bergen – ”takk for invitasjon” 
§ Os-Kolskogen – ingen respons 



 
 
 
 
 
 

Side 2 av 3 

o Siden vi ikke har påmeldte ennå, flytter vi kurset til oppstart første uke i 
februar 2016. Kan vente med påmeldingsfrist til etter GL/TL   

§ Hva kan Verdande bety for deg på invitasjonen til GL/TL-
samlingen 

 
• Kurs for ledere uten speidererfaring 12. Desember 

§ Geir, Ragnar, Endre? 
§ Sende powerpoint til Ragnar 
§ 10-16 

• Skuld – orientering om innhold til styremøte i desember. 
• Tipsheftet 

§ Pris på 200 eks.? 
§ Design har frist til 7. desember 

 
15/15 Kvamsøy 

• Legge melding på Øyvokter-sidene om noen kan tenke seg å dra ut på 
Kvamsøy for å legge tak på toalettbygget. Trenger 3 stk. 

• Bør legges tak så snart som mulig. Fortrinnsvis også bordkle veggene. 
• Mittet må behandles ved høyere temperatur enn vinter. Kjøpe inn noe som 

kan sprøytes på uten store helsefarlige problemstillinger. 
• Foreløpig må det ryddes en del på Kvamsøy for å få stedet i utleiebar stand. 
• En regning – kommet siden sist for graving 

 
30/15 Kretsens nettsider 

• Endre snakker med Jens om hva som skal til for å sette nye nettsider i drift 
o Kan Jens bidra til å bli ferdig med nettsidene? 

• DL sjekker med Vesterlen om hvilken nettstedsløsning de har, er dette noe 
som er lett å koble seg på? Hva er kostnadene hvis vi kobler oss på? 

• Sjekke med forbundet om hva og når det skjer noe med nettsideløsningen 
deres samt når dette evt implementeres mot grupper og krets? 
 

Eventuelt 
 

• Saker til neste styremøte 
o Godkjenning av vedtektene til Øyvoktere 
o Lage struktur på organisasjonen og ansvarsforhold 

§ Øyvoktere – Kvamsøystyret – Kretsstyret 
o Kvamsøy budsjett kontra regnskap 
o Nettsideløsninger – bakgrunnsinfo til styret 

• Julehilsen til ledere 
o DL får tekst fra Ragnar og sender ut julehilsen til alle gruppeledere 

§ Ta med invitasjon til GL/TL-samling? 
• Julemarkedkomiteen 

o Invitere til samling i januar 
o Sende julehilsen, adresseliste kommer fra Frøydis 
o Lilly –  

§ dato for samling – raskt! 
§ Adresseliste for bidragsyterne til markedet. 



 
 
 
 
 
 

Side 3 av 3 

• Gjensidigepengene 
o Det ble spurt om status for pengebruken av Gjensidigepengene. Ikke 

store endringen siden sist, en ny gruppe som har bedt om penger, samt 
at 3. Laksevåg sjø nå har kjøpt båt og fått sine penger.  

• Ulriken 
o Jarle Vik stiller for kretsen, Endre varsler Åse i Ulriken. 

 
 
Referent 
 
Endre Helland 
 
 
 
 
 
  


