
Referat kretsstyremøte 15.januar 2019 i Prinsens Gate 10A kl. 18.00-20.30 
 
Til stede Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 
  Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 

Torstein Grav Aakre, styremedlem 
  Margrethe Sesseng Fløttum, styremedlem  

Silje Svendsli Belsås, styremedlem 
Erik Mathias Steinvik, roverkontakt 
Iselin Holst, Varamedlem 
Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 

 
Forfall   Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, styremedlem 
Referenter Kenneth Nesdal og Bente Elton Jacobsen 
 
Ord for dagen ved Torstein 
 
Sak 01 /19: Referat fra styremøte 1.11.2018 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. Kenneth følger opp vedtak om felles brev fra speiderkretsene i 
Trøndelag til landsstyret angående utstyr til NM i speiding. 
 
Sak 02/19: Referat- og administrative oppfølgingssaker 

 
Fra forbundet 
Ingen innmeldte saker fra forbundet 

 
Fra kretsen 

a) Oppdatering hjemmeside – pågående sak 
b) Vippskonto for kretsen opprettet: 54 52 94 
c) Rapport fra 1.møte i komite for TSF 26.-28.april 2019 på Midtsandtangen 

Det er blant annet behov for hoveddommer fra KM og på program. Kretsstyret 
foreslår å spørre Torgeir Heldal fra Strinda som hoveddommer, eventuelt Lars Ivar.  

d) Ny fusjonert NSF krets, Trøndelag NSF, har konstituert Georg Fosså som kretsleder 
frem til årsmøte i mars 19. 

e) Invitasjon til PF-ting 8 – 10. mars sendt ut per mail. Frist for påmelding er 17. februar 

Fra gruppene 
f) Sverresborg familiespeidere har sendt melding til forbundet om  

Kretsstyret foreslår å legge Sverresborg familiespeidere under Byåsen KM speidere. 
Bente bes om å følge opp mot Byåsen og Sverresborg om det kan være en løsning. 
Byåsen har sitt årsmøte 6. februar 

 



Sak 03/19: Speiderhuset i Levanger 
 
Bakgrunn for saken er henvendelse fra tidligere Nord Trøndelag NSF ved Arnt J.Øvreness 
som ønsker å rydde i de juridiske forhold knyttet til speiderhuset, som i dag kun er en 
muntlig avtale med kommunen. Kartverket har behov for en bekreftelse på at Foreldrelaget 
1.Levanger NSF/KFUK er nedlagt. Bekreftelsen signeres av signaturberettigede i kretsstyret. 
 
Vedtak 
Vi bekrefter at Levanger KFUK speidere er nedlagt, og med det også virksomheten i 
foreldrelaget 
 
Sak 04/19 Årsmøtehelg 25.-27.januar 2019 
Vedlegg: 

a) Foreløpig invitasjon 
b) Endelig invitasjon med Program 

Vedtak: Kenneth ferdigstiller påmeldingslista og Bjarne K. informerer Mjuklia. 
 
Sak 04/19: Saker til årsmøtet 27. januar 2019 
 
Faste årsmøte saker ble gjennomgått: 

a) Årsmelding 2018 – forslag fra kretsleder. Supplert fra roverkontakten. 
 

b) Evaluering av strategiplan 2018-2019 

 
c) Regnskap 2018 – vedlagt til styrets orientering. Oversendt revisor 9.01.19 

 
d) Strategiplan 2019-20. Styret drøftet valgte følgende prioriterte fokusområder: 

1. Rovere 
Vi foreslår å reduserer antall mål og tiltak ut fra at dette har fått god struktur 

 
2. Vandrere 

Vi foreslår denne aldersgruppa som et nytt hovedsatsningsområde.  Viktig å 
prioritere dette med tanke på å holde på speiderne lenger 
Vi vil satse både på å få deltagere på PF-ting og Patruljeførerkurs og på andre 
arrangement for aldersgruppa, som de tidligere13+ arrangement. Men har 
kretsen kapasitet, eller skal vi satse mer på informasjon om Mega? 

 
3. Ledere 

Viktig å følge opp nye ledere, samt grupper som sliter 
 

4. Program- Friluftsliv – Rettferdig verden 



Vi foreslår et «samlepunkt» for å ivareta områder vi allerede jobber med, samt 
fokusområder i forbundets plan 
 

e) Arrangementsplan for kretsen – gjennomgått  
f) Budsjett 2019 - gjennomgått 
g) Valg  

 
Rapport valgkomiteen 
Ole Anders Bjørkhaug fra Meldal stiller til valg som fast medlem i 2 år 
Margrethe Fløttum stiller til gjenvalg for 2 år 
 
Vara:  
Anna Aukrust Vikhammer, kvinnelig vara (Til sommeren) 
Erik Steinvik, mannlig vara 
Revisor stiller til gjenvalg 
 
Besøk fra forbundet  
Magnus Holthe, Vekst- og organisasjonsutviklingskonsulent 
 
Innkalling 

1) Foreløpig innkalling – dato og sted er varslet i invitasjon til årsmøtehelg i desember 
2) Endelig innkalling – sendt ut 9.01.19. saksdokument ettersendes innen 17.01.19 

Andre oppgaver:  
1) Hederstegn – ingen nye søknader 
2) Lederinnsettelse – ingen meldt 
3) Kveldssamling lørdag – Jostein Landrø holder andakt. Bente forbereder kort 

nattverdliturgi. 

 
Vedtak: Saksdokument ferdigstilles i tråd med styrets drøftinger og sendes ut sammen med 
endelig innkalling innen 17.01.19. 
 
 
Neste styremøte settes til 28.februar 


