
Referat kretsstyremøte 16.april 2018 i Prinsens Gate 10A kl. 18.00-20.30 
 
Tilstede Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 

Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 
Torstein Grav Aakre, medlem 
Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, medlem  
Margrethe Sesseng Fløttum, medlem 
Silje Svendsli Belsås, medlem 
Iselin Holst, vara  
Martin Andreassen, vara 
Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 
Jørgen Martin Syvertsen, roverombudsleder 

 
Referenter Kenneth og Bente 

 
Åpning ved Bente, Lesing av tekst fra 3. Søndag i påsketiden 

  
 
Sak 08 /18: Kretsstyrets ansvar og oppgaver 

- Presentasjonsrunde 
- Fordeling av ansvarsgrupper og gjennomgang av kontaktliste 
- Møteplan vår 2018:  

- 15. Februar 
- 16. April 
- 11. Juni  

- Arbeidsutvalget (AU) som består av kretsleder og visekretsleder, samt 
kontormedarbeider følger opp saker i mellom møtene. Noen styresaker som haster 
kan behandles via mail 

- Normalt skal roverkontakt stille på møtene. Det skal sendes kopi av innkalling og 
referat til roverombudsleder og viseroverombudsleder, samt landsstyrekontakt 

 
Vedtak: Ansvarsgrupper fordeles slik det fremkommer av oversikt grupper og styre 

 
 
Sak 09/18: Referat fra styremøte 15.februar 2018 
Vi gikk gjennom referatet for godkjenning 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 
 
 
Sak 10/18: Protokoll fra årsmøtet 3.mars 2018 
Vi gikk gjennom protokollen fra årsmøte og strategiplan 2018-19 og drøftet saker som 
kretsstyret må følge opp i 2018. 



a) Komite Kløverhytta 

Vedtak:  
Bente utfordrer Hundhamaren, Hoeggen, Strinda, Strindheim, Byåsen, Tiller og Tanem til å 
finne ett medlem hver til komite for Kløverhytta, samt inviterer til dugnad lørdag 5.mai. 
Bjarne Kristian satser på snøskuterfrakt av gasskomfyr og to propanflasker onsdag 25.april 
kl.17 fra P-plassen ved Rønningen.  
 

b) Forsikring speidere 

Info fra forbundet om at speidere er forsikret gjennom sitt forbund så lenge de er registrerte 
medlemmer, ved arrangement der de deltar som speidere 
 

c) Praktisk og økonomisk ansvar for felles roverarrangement 

Vedtak: Ombudet lager forslag til retningslinjer for påskeleir og julebord, på linje med TSF 
 
d) Nettsider 

Vedtak: Ombudet inviterer til workshop i Prinsensgt. 
 

e) Komite kretsleir 2020 

Vedtak: Forberedes som sak til neste kretsstyremøte 
 

f) Komite årsmøtehelg 2019 

Vedtak: Kenneth sjekker sted for 1.helg i mars og etablerer en komite med utgangspunkt i 
kretsens trenere, Inger Kvernø, som PF-kurs ansvarlig, representant fra Roverombudet, samt 
Lars Ivar fra kretsstyret.  
 
Forslag om å integrere 1.hjelpskurs for speiderledere (Anders Christoffersen) i helga 
oversendes komiteen.  
 

g) Speidernes deltakelse i flaggborg 17.mai  

Informasjon om at det er innkalt til møte om flaggborg 14.mai kl.18 i Neufeldtsgate 3 
 

h) Revidere arrangementsplan 2018/19 

Vedtak: Revidert forslag til arrangementsplan ble vedtatt. Kenneth følger opp at KM 
speiderne blir registrert som egne deltakere med egne adgangsbilletter ved Juba festivalen 
 
Sak 11/18: Andre referat- og administrative oppfølgingssaker 

 
Fra forbundet 

Status påmelding landsleir er 3730 per 15.04.2018, herav 198 fra Trøndelag krets 
 



Fra kretskontoret 
Oppdatert oversikt gruppeleder og kretsstyret: 
Merk egen e-post til Roverombudet: rovertrondelagkm@gmail.com 

 
a) Status TSF 27.-29.april 

Påmeldingsstatus: 7 patruljer og 3 småspeiderpatruljer fra KM 
Sted flyttet til Midtsandtangen 
Scouts Own ved KM – søndag kl.8.30 – 9.00: Flaggheis, flaggsang, ord for dagen. Martin fra 
LS er forespurt, men takket nei. Øystein Digre spørres 
Ledersamling lørdag kveld kl.21-22 – informasjon fra kretsene (Linda spørres om å informere 
om Landsleir 2018 og eventuelt planer om Pilegrimsleir 2024). Roverbål 22-23 
 
Torstein representerer kretsstyret under TSF 
  

b) Status betalende medlemmer i kretsen, 306 betalende av 411 registrerte 
 
c) Invitasjon til St. Georgsdag i Trondheim, 23.4.18 – sendt gruppene. Bente 

representerer kretsstyret 
 
d) Invitasjon til Jubileumshelg NSF 8.-10.juni 2018 på Festningen - sendt gruppene 

 
e) Invitasjon til kretsleir NSF Trøndelag 8.-15.juli 2019 på Stykket – sendt gruppene 

 
Fra roverombudet 

Kontakt med roveraspiranter om tilhørighet 
Revidert utleggsskjema 
 
 
Neste kretsstyremøte: mandag 11.juni kl.18 – 20.30 


