
Referat fra kretsstyremøte 1.nov.2018 i Prinsens Gate 10A  
 
Tilstede: Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 

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

 
Forfall:  Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, medlem  
 
Kopi til  Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 

Anna A. Vikhammer 
 
Sak 26/18: Referat fra styremøte 19.sept. 2018 
Vedtak: 
Referatet godkjennes med justeringer i møtet. Rutine for elektronisk godkjenning følges opp 
av alle innen en uke etter mottatt referat. 
 
Sak 27/18: Status oppfølging saker fra tidligere møter 
a) Status oppdatering kretsens nettsider - Delvis fulgt opp av Kenneth. Ny status i neste 

møte 
b) PF-kurs 28.-30.sept – avlyst på grunn av for få påmeldte 

Rutiner for påmelding og varsel om avlysning ble drøftet. Gruppeleder har ikke oversikt 
over hvem som har meldt seg direkte i Hypersys. Derfor må flere i kretsstyret ha tilgang 
til å se hvem som er påmeldt for å få gitt beskjed til de påmeldte når det blir avlysing. 
Angående invitasjon til PF-kurs og andre kretsarrangement, ønskes infobrosjyre i PDF fil 
som kan videresendes direkte til målgruppa. Generell info skrives i teksten i mail til 
gruppeleder, der det må komme tydelig frem hvem mailen er sendt til og hvem som har 
ansvar for å informere videre til målgruppa. Styret eller sekretær bør følge opp 
infomailen med sms varsel om at mail er sendt ut. 
 
Mulighet for betaling via Vipps er ønsket– Alf Egil følger opp 
 

c) Disponering av midler fra Granåsen speidergruppe – landsstyret behandler sak om 
nedlagte grupper kun en gang i året 

 
d) Oppsigelse av bankkonti Sparebanken Midt-Norge – avventer oppdatering i Brønnøysund 

 
e) Utstyrsliste/hjelpemidler under praktisk oppgave NM i speiding - Kenneth bes om å 

redigere sitt dokument slik at det blir et brev som oversendes fra vårt styre til NSF 
Trøndelags styre for godkjenning før det sendes til landsstyret vårt. 



 
f) Ledersamling 14.nov. - Invitasjon og program ble gjennomgått 

Bente bestiller hefte om sikkerhet og beredskap til alle (stipulert 40 deltakere) 
Styremedlemmene møter kl.17.30 til forberedelser. Se for øvrig oppgaver i forrige 
referat. 

 
g) TSF 2019 – Sted og dato er fastsatt til Midtsandtangen siste helg i april i samråd med 

kretsleder i Trondheim NSF. Struktur og tidsplan for HK er utarbeidet av Kenneth og 
Bente har innkalt til første møte 12.11 kl.18 i Pr.gt.10A 

 
Sak 28/18: Info fra Kretsforum 26.-28.okt. 2018 
Nytt fra forbundet og saker som ble tatt opp – ved Erik  
 
Valg til landsting, Sola 5.-7.april, frist for å melde kandidater til landsstyret er 5.1.19 
Saker til landsting: Forslag om å gi landsstyret fullmakter innenfor budsjett, omorganisering 
av SPF, Ny strategiplan, mål og strategier for neste periode (unge ledere, inkludering) 
Erfaringer ift. nytt program, oppfølging av merker, grader osv. 
Suksesshistorier fra utvalgte kretser; eks Nordre Nordlands årsmøtehelg. Infotorg med 
ledertreningstorg. Alternative inntektskilde til kalendersalg (skrapelodd adventskalender og 
julekort). Oppdatering av Hypersys. Info fra landsstyret. Økt om Trygg og sikker speiding. 
 
Sak 29/18: Årsmøtehelg 25.-27.januar 2019 
Mjuklia er bestilt av Bjarne Kristian. Programforslag er utarbeidet av Inger, Lars Ivar, Astrid 
og Sylvi. Vi drøftet tidsplan og økter ut fra forslaget som er kommet.  
 
Økonomi 
Standardpriser: 2000 enkeltrom og 1850 dobbeltrom per person 
130 senger – 27 rom. Alle rom kan ta inntil 6 personer. Pris ved flere enn to? 
 
40 deltakere: 2000x40 + 2000 = 82 000 
Hva kan kretsen legge inn i totalbudsjettet:  
Deltakeravgift foreslås til mellom 5-700 kroner 
Vi må legge inn i invitasjonen hva Frifond dekker av opphold og reise. Gruppa søke i 
etterkant. Støtte gjennom K-stud sjekkes av Bente. 
 
Vedtak 
Bjarne K. kontakter Nordre Nordland og Mjuklia om priser. Bente kontakter forbundet om 
Frifondstøtte, gir arbeidsgruppa tilbakemelding og lager foreløpig invitasjon i neste uke. 
Endelig påmelding med valg av aktiviteter skjer etter at endelig invitasjon er sendt ut i 
desember. 
 
Sak 30/18: Eventuelt 

a) Nytt utleggs- og støtteskjema for roveraktiviteter er utviklet 
b) Nye ledere – oppfølging ble drøftet foreløpig. Følges opp i senere møter 



c) Hederstegn til Monica Hellem er bestilt. Deles ut på grøtfest i Meldal 11.12.18 ved Bjarne K 
og Margrethe. 

d) Fordeling av forberedelse til årsmøte, som blir sak i styremøtet 6.12.18: 

Årsrapport – Bjarne K forbereder  
Regnskap og budsjett – Bente kontakter Alf Egil  
Valgkomiteen – Bente/Kenneth informerer om hvem som står på valg 
 
Valgkomiteen består av: 
Morten Tesaker (3 år), Arnstein Reitan (2 år) og Kristine Bakken (1 år).  
 
På valg i 2019: 

- Mannlig vara 1 år (Martin valgt i 2018) 
- Kvinnelig vara 1 år (Iselin valgt i 2018) 
- Mannlig kretsstyremedlem for 2 år (Torstein valgt for 2017-19) 
- Kvinnelig kretsstyremedlem for 2 år (Margrethe valgt for 2017-19) 
- Ett nytt medlem i valgkomite for 3 år 
- Revisor  


