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Referat fra styremøte 20. januar 2016 
 
 
Tilstede: Ragnar, Hege, Anita, Jarle, Kjell 
Fra Speidersenteret: Endre, Geir, Ann Christin 
 
Saksliste 
 
1/16  Godkjenning av referat og innkalling 

 
• Referat godkjent. 
• Innkalling godkjent. 
 

2/16 Årsmelding 
• Styret diskuterte innholdet i årmeldingen. Ragnar skriver utkast til 

kretsstyrets beretning som skal inn i årsmeldingen. Endre lager 
årsmelding etter mal av de siste år. 

• Årsmelding; Forslag til innhold: Kvamsøy, Speiderdagen, Øyvokterne, 
Kretsleir, Senk skuldrene, ELFUL, Peffkurs, Julemarked all time high, 
Gjensidigestiftelsen, Friluftsleiren, Nye ansatte, VM, Bymanøver. 
Medlemstall, Inspirasjonshefte. Æreskniver, Verdande, Skuld 
kommer… RoverRebusRally, Quizkvelder, Bowling (sjekk med 
Christopher).  
 

3/15 Foreløpig regnskap 
• Kretsstyret gikk gjennom regnskapet for 2015. Grunnet kretsleir og penger 

igjen fra Gjensidigestiftelsen, viser regnskapet et overskudd. Pengene fra 
Gjensidigestiftelsen, NSFs strategiske midler og det meste av ELFUL6-
deltakeravgiften skal brukes i 2016, og må settes av for 2016.  

• Ragnar og Ann Christin tar en gjennomgang av regnskapet før endelig 
regnskap fremlegges for styret på neste styremøte. 

 
4/15 Årsmøtet 

• Status fra valgkomiteen:  
o Det jobbes fortsatt med å finne kandidiater. Kretslederkandidat er ikke 

på plass ennå, viskretslederkandidat er funnet, og to styremedlemmer. 
Videre er 3 Speidertingsdelegater på plass og det jobbes med speider- 
og roverforum. 

o Valgkomiteen håper at de allerede i neste uke nærmer seg slutten på 
arbeidet sitt. 

 
• Valg som styret skal skaffe kandidater til. Styrets forslag: 

o Revisor 
§ Roar Bye 
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o Valgkomité 
§ 3 stk 

• Susanne 
• Tom Georg 
• Ragnar 
•  

• Foredragsholder – status 
o Jobbes med à Ragnar 

 
 
Eventuelt 
 

• Friluftsleiren 
o Vi må flytte på den ene uken av Friluftesleiren pga alle andre ting som 

skjer i sommer. Vi får dermed en uke helt i starten av sommerferien, og 
en uke de siste hele ferieuken i august. 

o Uke 1: 20. Juni – 24. Juni. 
o Uke 2: 8. August – 12. August. 

 
• Hjertestartertilbud 

o Vi har mottatt tilbud på Hjertestarter til Speidersenteret fra Røde Kors 
Førstehjelp. Vi kjøper inn en hjertestarter. 
 

• Søknader  
o HFK 

§ Administrasjonstilskudd – søknadsfrist 1. April – Nye 
retningslinjer. DL går på kurs hos HBUR 19. Februar. 

§ Tilskot til friluftsaktivitet – søknadsfrist 1. Februar – Vi søker 
støtte til Speiderdagen   

§ Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og unge – 
søknadsfrist 15. Februar – vi søker tilskudd til Friluftsleiren, med 
vekt på å få penger til å ha deltakere som selv ikke kan betale 
for oppholdet med på leir. 

• Aldri t/ rådløs 
o Gode tilbakemeldinger på heftet fra det ganske land. Heftet deles ut på 

tropps- og gruppeledersamlingen 21. Januar, og sendes ut til de 
gruppene som ikke deltar der.  

o Det er spurt om vi kan selge heftet. Styret vedtok at vi setter en pris på 
kr 90,-. Gruppene får tilbud om å kjøpe heftet dersom de vil ha flere enn 
dem de får til tropps- og gruppeleder. 

o Heftet får omtale av NSF den nærmeste tiden.  
o DL sjekker om Bergen kommune har støtteordning til  å trykke 

trykksaker. 
 

• Vekst – status 
o Oppstart av Verdande i februar 

§ Foreløpig er der påmeldt 3 fra 16. Bergen og 5 fra 1. Godvik sjø. 
o Vekstkoordinator tar en statussjekk på alle grupper slik at det nye styret 

vet hvor det bør settes inn innsats. Gjøres i februar/ mars. 
o Verdande 3 fra 16, maks 5 fra Godvik, Austevoll litt lang reise, Os ikke 

interessert, 1. Laksevåg avventer tilbakemelding. 
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o KLUS – 11 deltakere – fornøyde med innholdet, mange grupper 
representert. 

o Vekstkoordinator igangsetter ny patruljeundersøkelse i løpet av våren. 
o DL utarbeider kursinnhold for Skuld og kursstart settes i mars. 

 
 
 

Styremøtet ble avsluttet med den årlige middagen for styret, ansatte og spesielt 
inviterte. 
 
Referent  
Endre Helland 
 

 
  

 


