
Referat kretsstyremøte 11.juni 2018 i Prinsens Gate 10A kl. 18.00-20.30 
 
Til stede: Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 

Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 
Torstein Grav Aakre, medlem 
Margrethe Sesseng Fløttum, medlem 
Silje Svendsli Belsås, medlem 
Erik Mattias Steinvik, roverkontakt 
 

Meldt forfall: Lars Ivar Refseth Fridtjofsen 
 
Kopi til  Iselin Holst og Martin Andreassen, vara 

Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 
Anna A. Vikhammer, roverombudsleder 
Jørgen Martin Syvertsen, vise 

 
Referenter Kenneth og Bente  
 
Sak 12/18: Referat fra styremøte 16.april 2018 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Sak 13/18: Status oppfølging av protokoll fra årsmøtet 
 

a) Kløverhytta, komite og dugnad 
Ingen grupper har gitt tilbakemelding på spørsmål om å stille med minst ett medlem i komite 
for vedlikehold og oppfølging av Kløverhytta. Kun Strinda møtte til dugnaden 5.mai, de stilte 
med to deltakere, som sammen med Bente stålbørstet yttervegger hytte og ryddet i uthus. 
 
Angående komfyr, ble det ikke fraktet inn gasskomfyr som planlagt pga rask snøsmelting. 
Det viser seg at det er montert stikkontakt for komfyr med 16A kurs. 
 
Vedtak: Bente sender info om dugnad 15.september og info om dugnadsmerker 
 

b) Forsikring speidere 
Generalsekretær har bekreftet at medlemmer som har betalt kontingent eller som forventes 
å betale, også høstens nye medlemmer, er dekket av forsikringa. 
  

c) Workshop for kretsens nettsider 
Ikke gjennomført enda grunnet TSF og landsleir 
 

d) Komite for kretsleir 2020 
Vedtak: Leirkomite oppnevnes høsten 2018. Bjarne K. hører med Torun om oppdatert info 
fra Helgeland og Nordre-Nordland. 
 



e) Komite årsmøtehelg 2019 
Lars Ivar oppnevnt i komite på forrige styremøte. Inger Kværnø meldte interesse på 
årsmøtet. Andre aktuelle kretstrenere utfordres. Settes opp som sak i september.  
 

f) Flaggborg 17.mai Trondheim - begge forbund deltok 
g) Arrangementsplan 2018/19 - oppdatert 

Vedtak:  
Gruppeinfo sendes ut før sommeren med informasjon om Mega 7.-9.09, Pefftival 21.-23.09 
på Nordtangen, PF-Kurs 28.-30.09, dugnad på Kløverhytta 15.09 og ledersamling 14.11 i 
Prinsens Gate 10A. Erik og Silje jobber med å skaffe veiledere til PF-kurs Kløverhytta. 
 
Sak 14/18: Økonomirapport per 30.04.2018 
 
Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Kenneth sender oversikt til Alf Egil over hvilke grupper 
som har vært på Kløverhytta og hvor mange som har deltatt slik at han kan kontrollere 
innbetalinger 
 
Sak 15/2018: Aktuell info 

Fra forbundet 
Pefftival – Info legges ved gruppepost 
 

Fra kretsen 
Status betalende medlemmer i kretsen, 328 av 418 som betalt, forbundet følger opp videre 
Søknad om økonomisk støtte fra Trøndelag fylkeskommune – søknad sendt 30.04.18. Vi 
tildeles 50 000,- 
 

Fra roverombudet 
NSF har akkurat startet ombud, Erik deltar i arbeidet der, NSF deltar også i vårt roverombud.  
 

Fra NSF 
Invitasjon til jubileumshelg NSF – 8 fra Hundhamaren deltok 
Invitasjon til kretsleir – utsendt  
 
Sak 16/18: TSF 2018  

a) Resultat 

Målplass 2 – Hoeggen (Bever) med 416,5 poeng 
Målplass 5 – Strinda (Dovendyr) med 385,5 poeng 
Målplass 15 – Byåsen (Ulv) med 350 poeng 
Målplass 16 – Inderøy (Bjørn) med 334 poeng 
Målplass 25 – Byåsen (Jerv) med 304 poeng 
Målplass 30 – Hundhamaren (Gaupe) med 279 poeng 
Målplass 35 – Byåsen (Kongeørn) med 270,5 poeng 
 



Vandrerpatruljer - Kvalifisert til NM: 
Bever, Hoeggen (Vinner av kretsbanner) 
Dovendyr, Strinda (Sagt fra seg plass til NM) 
Ulv, Byåsen  
Bjørn, Inderøy (Reiser istedenfor Strinda) 
 
Bevere/Oppdagere  
Oppdagere fra Hoeggen med 259,8 poeng (vinner fra KM) 
 
Kun en deltagende patrulje fra KM, 6 totalt 
 
Flokk/Stifinnere  
I alt 18 deltagende patruljer 
Vinner var Tiur fra Charlottenlund NSF med 317,8 poeng 
 
To patuljer fra KFUK-KFUM Speiderne deltok: 
Målplass 9 – Rev, Byåsen med 301,5 poeng 
Målplass 16 – Reinsdyr, Byåsen med 287,8 poeng  

 
b) Evaluering TSF 2018  (Kenneth, Erik, Iselin og Torstein deltok i evalueringsmøte med NSF) 

Viktig med delt ansvar på småspeideroppgave 
Vanskelig å finne folk til orientering 
Kjøreplaner. Konkretisere hvem som har ansvar for hva. Komiteen trenger: Leder, Teknisk, 
Program – Tropp, Administrasjon, Poengberegning, Vakt og sanitet, Program – Småspeider.’ 
Vaffelservering fra Gildene. Førstehjelpspatrulje etablert i NSF 
Teknisk: Med god planlegging og 10 rovere som kan bidra på fredag går det bra. Bør etablere 
maurordning. Behov for skjema for å søke fri fra skolen  
Dokumenter ligger på Google Drive, må bestemmes hvem som gis tilgang i år 
 
Vedtak: Styret tar orienteringa til etterretning og ser frem til skriftlig rapport 
Kenneth informerte om felles Busstransport med NSF 
 

c) Komite TSF 2019 

KM har hovedansvar i 2019 og skal stille med leder.  
 
Vedtak: Iselin (Program), Erik, Jørgen og Kenneth (Administrasjon og innsjekk) foreslås å 
representere KM i komiteen. Bente stiller som leder. Vi tar saken opp i september, setter 
opp struktur og årshjul for gjennomføring og forberedelse hva som skal være på plass til når.  
 
Sak 17/18: Granåsen speidergruppe 
Det vises til e-postkorrespondanse i egen mail 
 
Vedtak:  
Status for Granåsen speidergruppe endres fra hvilende til nedlagt. Utstyr fordeles aktive 
speidergrupper i kretsen. Styret sender begrunnet søknad til landsstyret om å fordele 



økonomiske midler likt mellom krets og menighet. Kretsen midler settes på fond nedlagte 
grupper. 
 
Sak 18/18: Oppsigelse av bankkonti i Sparebanken Midt-Norge  
 
Kretsen har sin hovedkonto i Sparebanken sør (KNIF-avtale). I tillegg finnes det flere kontoer 
i SpareBank 1 SMN. Regnskapsfører Alf Egil Aaberge har bedt kretsstyret avslutte disse. 
 
Vedtak: Trøndelag KFUK-KFUM Speidere avslutter følgende konti i SpareBank1 SMN og 
midlene overføres til konto 3000 14 85136 i Sparebanken Sør: 
4200 07 13303 – Brukskonto - disponenter Elise Hovet og Kari Brenna 
4200 24 26468 – Kløverhyttekonto - disponenter Elise Hovet og Kari Brenna 
4200 85 70412 – høyrentekonto - disponenter Elise Hovet og Kari Brenna 
 
Sak 19/18: Eventuelt 
 

a) Møteplan høst 18. 

Vedtak: Høstens møteplan i kretsstyre blir 19. september, 24. oktober og 5. desember 
 

b) Behov for debetkort for kontantkjøp krets 

 Vedtak: Følges opp av Bente og Alf Egil 
 

c) Fra kretsstyrets ringerunde til gruppene: 

Strinda, 100 % av vandrerne var på TSF 4 av 4, har mange rovere og planlegger rekruttering 
til høsten på sitt møte i dag. Kan sende forespørsel til skoler om å invitere aktuelle i sitt års 
trinn. Planlegger to møter før registrering som prøvemøter før registrering. Vanskelig med 
rekruttering av 5. klassinger. Deltar med 11 – 12 på landsleir 
Innspill om at dugnader bør være satt opp felles på arrangementsplanen til kretsen. 
 
Tanem Startet opp igjen på nytt med 4 fedre + Tove Hørgaard Unsmo som ledere. Pål Glimen 
gruppeleder. Møte hver 14. dag. 10 stk 1-4. klassinger og 1 rover. Fedrene har aldri tidligere 
vært ledere, men godt fornøyd med starthjelp fra forbundet. Ønsker flere ledere. 5 skal 
besøke landsleiren og bo med Inderøy. Mye å sette seg inn i som ny gruppeleder.  
 
Utfordring: Ønsker besøk utenfra for å ha speideraktivitet som knutemøter eller lignende. 
Spørre roverombudet om å sende rovere ut til Tanem? Strinda og Byåsen. Også spørre 
forbundet om hjelp.  
 
Angående kløverhytta har de gode turmuligheter i nærheten, men greit å vite om. Ikke 
aktuell i Kløverhyttekomite.  
 
Hundhamaren Strever med lederrekruttering, skryter veldig av roverne sine, men de er 
ungdommer som har mye å gjøre. Har en voksen leder som er mye bortreist. Roverne er 



ivrige i krets og lokalt. Med som maur, ledere og STAB. Ikke mulighet til å stille i komite til 
Kløverhytta 
 
Singsås: God ledersituasjon i Singsås, 9 speidere og 9 ledere og rovere påmeldt til Futura 
(Med maur og STAB). Hele gruppa deltar fra første dag.  
 
Hoeggen: Har tre oppdagere som var med TSF, 8 vandrere. Greit med ledere, må jobbe mer 
med rekruttering. 10 påmeldte til Futura, 6 speidere og 1 leder skal på NM til helga. Møte 
hver torsdag.  
 
Byåsen: Ny gruppeleder: Bente Johnsen 
Mange ledere, variert antall på møtene men rundt 2 ledere deltar på hvert møte. Hanna og 
Linda forsvinner fra høsten. Trenger flere aktive rovere på møtene. Mange deltar på leir. 
 
Ytterøy: Erik har vandrermøter. Mange skal delta på leir. Mulig småspeiderbesøk på slutten.  
 
Tiller: Vanskelig å få med på kretsarrangement, men deltar på leir.  
 
Frosta: stabil med gruppe, 50 % deltagelse på landsleir i lokalkomite og teknisk.  
 
 


