
Referat kretsstyremøte 19.sept.2018 i Prinsens Gate 10A  
 
Til stede: Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 

Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 
Torstein Grav Aakre, medlem 
Margrethe Sesseng Fløttum, medlem 
Iselin Holst, vara  
 Erik Mattias Steinvik, roverkontakt 
Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 

Meldt forfall: Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, medlem  
  Silje Svendsli Belsås, medlem 
  Martin Andreassen, vara 
 
Åpning ved Margrethe Sesseng Fløttum, som leste salme 19 og delte tanker om å oppleve 
Guds storhet i naturen 
 
 
Sak 20/18: Referat fra styremøte 11.juni 2018 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. Sak 19c) tas ut som vedlegg kun til intern oppfølging i kretsstyret. 
Heretter godkjennes referat elektronisk innen en uke etter møte 
 
Sak 21/18: Status oppfølging saker fra tidligere møter 

a) Kløverhytta, komite og dugnad 
Fortsatt ingen nye medlemmer i komite for vedlikehold og oppfølging av Kløverhytta. 
Invitasjon til dugnad lørdag 15.9. sendt ut i juni og i august. 10 stk deltok, herav 5 fra Strinda, 
2 fra Frosta og 3 fra Byåsen. Ved ble kappet, kløyvd og stablet i uthus og uthusvegg. Deler av 
hytta ble beiset. To tredjedeler av materialer som Strinda har skaffet til gapahuk, men som 
har ligget lagret ved stien et par år, ble båret ned til hytta. Ny dugnad til våren. 
 

b) Oppdatering av kretsens nettside 

Hva ønsker styret å finne på kretsens nettsider?  
- Program/Terminliste oppdatert 
- Hva har foregått, saker og bilder fra aktiviteter og turer som viser hva som skjer i kretsen 
- Hvem er kretsen og hvilke grupper finnes der?  
- Presentasjon av medlemmer i kretsstyret med bilder og informasjon 
- Presentere terminliste i nedlastbart format og i webutgave  
- Vise at det er aktivitet i kretsen  
- Lett tilgang til å se hvilke grupper som er i kretsen, link til nettsider/kontaktinformasjon 

til gruppeleder/Facebooksider 
- Trenger ikke å inneholde mye informasjon: Kontaktinformasjon, lenker til grupper, 

kalenderfunksjon, styrereferater og årsmøteprotokoller 
- Kløverhytta – Utleiekalender, Priser, Rapportskjema, Faktureringsskjema  



- Definere hvem som er ansvarlig for å skaffe bilder og tekst fra arrangement.  
- Godkjenning for bruk av bilder må inn i alle invitasjoner til kretsarrangement 

Vedtak: 
Kenneth følger opp kretsstyrets innspill og spør Frida Buseth fra Singsås om bistand. 
Behandling av forslag fra Kenneth om å be om hjelp fra Katrine på forbundskontoret utsettes 

 
c) PF-kurs 28.-30.sept  

Inger Teodora Kvernø var invitert til å drøfte saken sammen med kretsleder, visekretsleder, 
roverkontakt, som jobber med å rekruttere veileder, samt kontormedarbeider i forkant av 
styremøtet. Kretsstyret oppsummerte og konkluderte. 
 
Vedtak: 
Dersom det ikke blir 10 påmeldte innen torsdag 20.09.2018 og 4 veiledere innen fredag 
kveld blir årets kurs avlyst.  

 
d) Årsmøtehelg 2019 

Astrid Østensen og Inger Theodora Kvernøe var invitert til å delta i kretsstyrets drøfting av 
saken. Alternative helger som ble foreslått var 1.-3. februar, 25.–27. Januar og 1.– 3. mars. 
Alternative leirsteder: IMI Stølen, Søvassli og Laberget og Mjuklia. 
 
Vedtak: 
Bjarne Kristian sjekker leirsteder og tar avgjørelse om sted i samråd med visekretsleder, 
samt lager forslag til økonomiske rammer. 
Tidsramme: Fra fredag kveld til søndag, tidlig ettermiddag. 
Fredag: Kveldsmat og sosialt samvær 
Lørdag: Merkekurs.  Flere tilbud parallelt. Grunnleggende og videregående kurs. Knytte til 
seg ressurser fra forbundet. Noen som går på lederrollen og medlemsvekst 
Søndag: Frokost. Årsmøte fra 10 – 14, inkludert lunsj 
Lars Ivar, Astrid og Inger, gjerne supplert med flere kretstrenere, lager et programforslag ut 
fra vedtatte rammer til neste styremøte 24.10.18. 
 
Kommentar 20.09.18: Mjuklia er ledig og bestilt til 25.-27. januar 
 

e) Komite for kretsleir 2020   

Bjarne Kristian har vært i kontakt med Helgeland, møte 9. – 11.  November. Trøndelag er 
ansvarlig for teknisk. Første komitemøte var på Futura, Bjarne Kristian og Morten Tesaker 
var på møtet, Morten tar ansvar for teknisk. Sted er bestemt til et sted i Saltdal, endelig sted 
blir vedtatt 9. – 11. November. Alternative steder: nedlagt flyplass, eller gardsbruk.  Bjarne 
Kristian blir NK. Helgeland har ansvar for program og Nordre Nordland har ansvar for 
intendantur.  
 
 
 
 



f) Ledersamling i Prinsensgt. 10A den 14.11.18 kl.18-21 

Innhold: Sosialt, god mat, tema beredskap/sikkerhet (tidsavgrenset/kort)- Iselin spør 
Christian S. Dramainnslag? Erfaringsdeling. Påmelding grunnet mat. Elggryte (Bjarne K) Bente 
kjøper ris. Kake: Margrethe, Bente, Ansvar: Margrete, Bente, Bjarne K, Torstein, Iselin, 
 

g) Disponering av midler fra Granåsen speidergruppe 

Oppfølging av vedtak fra forrige møte med søknad til Landsstyret om å dele midlene mellom 
kretsen og menigheten, er sendt, men svar er ikke mottatt ennå. 
 

h) Oppsigelse av bankkonti i Sparebanken Midt-Norge 

Oppfølging henger sammen med sak 22 
 
Sak 22/18: Signaturrett og prokura for speiderkretsen 
Regnskapsfører Alf Egil meldte 31.07.18 at han ikke fikk levert endringer i styrets 
sammensetning i Altinn og Brønnøysundregistrene. Det må leveres med vedtak om 
signaturrett. Som standard har hele styret i fellesskap hatt dette, men det går ikke 
automatisk gjennom lenger. Hans forslag er at dette gis til kretsleder og visekretsleder 
 
Vedtak: 
Kretsleder og visekretsleder hver for seg gis signaturrett på vegne av Trøndelag krets av 
Norges KFUK-KFUM speiderne  
 
Sak 23/18: Økonomirapport per 31.08.2018 
Rapporten viser et overskudd på vel 45 000 for perioden. Det er et negativt avvik på NM i 
speiding på kr. 8554 som Kenneth har fulgt opp. Klæbu har i dag betalt inn 10 500,- for 7 
deltagere, noe som gir et overskudd på 1946,-. 
 
Timelister fra kontormedarbeider mangler. 
 
Vedtak: Overskudd reise NM i speiding tilfaller kretsen da det blir minimalt å fordele på 
deltakerne 
 
Sak 24/18: TSF 2019 
Styret foreslo i juni følgende oppgaver for KM, som har hovedansvaret: Iselin (program), Erik 
(teknisk), Kenneth (administrasjon) og Bente (økonomi + ledelse av komiteen) 
 
Ønske fra NSF om å avholde TSF 2019 siste helgen i April 
 
I dagens møte drøfter vi med bakgrunn i rapport og tidligere erfaringer:  
Struktur og tidsplan for forberedelse og gjennomføring av TSF 
 
Lage framdriftsplan på maks 1 side - Kenneth 
Teknisk: Maurperiode på 1 dag til markering av område og klargjøring 
Hovedkomite 6 (to per krets). Se på størrelsen av kretsene  



Underkomiteer: Teknisk, HMS, Program, Administrasjon – egne møter 
Hoveddommer: Avklare tidlig  
 
Høst 18:  
November, Avklare dato og sted og underkomiteer  
 
Styrene plukker ut medlemmer til komiteene senest i Oktober  
 
Vår 19: Februar, Mars og April 
 
Vedtak: Styret ser frem til rapport fra TSF 2018. Bente innkaller til første møte i nov. 
 
Sak 25/18: Eventuelt 

a) Rovere i kretsen deltok sammen med rovere fra NSF som parkeringsvakter på 
Forsvarets dag på Festningen i Trondheim. Vår krets fikk en fortjeneste på kr.2970 til 
kretsen.  

b) Invitasjon til grøtfest i Meldal 11.des. kl.18 med hedring av Monica Hellem, 25 år som 
leder. Søknad om hederstegn sendes fra kretsen i samarbeid med gruppeleder. 
Bjarne Kristian og Margrethe reiser fra kretsstyret.  

c) Styremøte i desember flyttes til torsdag 6. desember 
d) NSF kretsleir på Stykket mandag 8.-mandag 15.juli 2019. Kenneth er med i 

administrasjonskomite og har fått spørsmål om KM kan ta ansvar for komite for 
intendantur. KM kan ikke stå ansvarlig, men vi kan oppfordre til å bidra og delta på 
oppgaver. 

e) Invitasjon til Fellowshipdagen 23. oktober klokken 19 i Ilen Kirke. Invitasjon sendes ut  
f) Informasjon om initiativ om å starte Speidernes Beredskapsgruppe, Trøndelag.  
g) Bruk av hjelpemidler under praktisk oppgave på NM i Speiding – Kenneths utkast til 

forslag følges opp i neste møte 
h) Kretsforum og Roverkontaktsamling 26 – 28. Oktober på Gran, Hadeland – 

Påmeldingsfrist 5. oktober. Erik, Torstein, Silje, Iselin og Lars Ivar utfordres.  Vi sender 
inntil fire. 

Neste styremøte: 23. Oktober 
 
 


