
Referat kretsstyremøte 28.februar 2019 i Prinsens Gate 10A kl. 18.00-20.30 
 
Tilstede Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 
  Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 

Ole Anders Bjørkhaug, styremedlem 
Margrethe Sesseng Fløttum, styremedlem  
Erik Mathias Steinvik, vara 

 
Forfall   Silje Svendsli Belsås, styremedlem 

Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, styremedlem 
Guro Storrø, vara 
Anna A. Vikhammer, roverombud  

Referent Bente Elton Jacobsen 
 
Både medlemmer og vara var innkalt til første møte i nyvalgt kretsstyre etter årsmøtet 
 
Sak 05 /18: Kretsstyrets ansvar og oppgaver 

- Vi gikk gjennom kretsstyrets ansvar for grupper og oppdaterte kontaktliste for 
gruppeledere og styre. Gruppeleder Byåsen er fortsatt uavklart. 

- Vi gikk gjennom styrets og arbeidsutvalgets oppgaver. AU som består av kretsleder 
og visekretsleder, samt kontormedarbeider følger opp saker mellom møtene. 
Styresaker som haster, kan behandles via mail (elektronisk møte). 

- Roverkontakt kan stille på møtene.  
- Det sendes kopi av innkalling og referat til roverombudsleder og 

viseroverombudsleder, landsstyrekontakt og regnskapsfører. 
 
Vedtak: Ansvarsgrupper fordelt, og kontaktinfo oppdatert, ut fra den info styret har. 
Møteplan vår 2019 fastsatt til torsdag 28.03, torsdag 23.05 og torsdag 13.06 
 
 
Sak 06 /19: Referat fra styremøte 15.01.2019 
Vedtak: 
Referatet godkjent elektronisk (mail) 
 
Sak 07/19: Andre referat- og administrative oppfølgingssaker 
 

Fra forbundet 
a) Landsstyret har ennå ikke behandlet kretsstyrets brev av juni 2018 angående 

fordeling av midler etter nedlagt gruppe Granåsen. 
 

b) Forbundet har mottatt faktura fra Levanger kommune for kommunale avgifter til 
speiderhuset i Levanger, da det i Grunnboka er registrert på foreldrelaget til Levanger 
KFUK/NSF.  



Vedtak: 
Faktura oversendes til NSF ved Arnt Øvreness sammen med kretsstyrets vedtak av 15.01.19 
om at foreldrelaget er nedlagt. Vi avventer om Arnt får ryddet ift.Kartverket. 

 
c) Tilbud fra forbundet om dagskurs andakt lørdag 27.april. Siden dette kolliderer med 

TSF, utfordres styret til å komme med nytt datoforslag. 

Vedtak 
Styret ser det ikke som aktuelt med kurs i vår, men vil vurdere tilbudet til ifb. neste 
årsmøtehelg 

 
Fra kretsen 

 
d) Trøndelag fylkeskommune inviterer det frivillige kulturlivet i Trøndelag til et 

høringsmøte vedr. kulturstrategien i fylket: Mandag 25. mars i Kimen kulturhus, 
Stjørdal kl. 18.00 – 20.30.  
 

e) Kontormedarbeider Kenneth Nesdal skal delta i ei prosjektgruppe om NM i speiding 
og har utfordret kretsstyret til å komme med innspill. 

Vedtak 
Styret har per dato ingen andre innspill til NM i speiding enn tidligere sak om å redusere krav 
om utstyr til praktisk oppgave. 
 

f) Brev fra Stiftelsen, Triangelsenteret, huseier i Prinsensgt.10A med oppfordring til 
speider- og sivilkrets til økt aktivitet i bygget. Fra brevet: 

Stiftelsen Triangelsenteret drifter Prinsens gate 10A i Trondheim. 
Dette betyr at huset vedlikeholdes og pusses opp så godt som mulig innen tilgjengelige 
økonomiske rammer. De siste 3 årene har huset fått en utvendig ansiktsløfting, 
kontorlokalene i første etasje er totalrenovert etter at Hobbyshop flyttet ut og ytterlig 
oppgradering er utført som en følge av vannskade høsten 2016. Huset er i dag fullt utleid og 
uten ytterligere investeringer (som vi ikke tror er absolutt nødvendige) vil huset tjene 
formålet godt. 
Hva er Stiftelsens formål? Å tilby sentrale lokaler for KFUM/K aktivitet i Trondheim. 
Hvem bruker huset i dag? Studenter som bor på hybel og kommersielle leietagere. Det er 
svært liten KFUM/K aktivitet i huset, og det bekymrer Stiftelsen som bruker betydelige krefter 
på å administrere/drifte huset. Kan kretsene utvikle aktivitet i huset? 
Prinsens Gate 10a er en mulighet for kretsene å trekke unge KFUK/M-ere til huset som 
hybelboere, og som kunne skape aktivitet i huset eller ellers i kretsen. Styret i Stiftelsen ser 
med bekymring på utleien vi idag har. Den dreier mer og mer over mot private 
arrangementer (fester), og det er få egne enheter som bruker huset. 
Stiftelsen oppfordrer på det sterkeste kretsene til å skape aktivitet i og omkring huset, slik at 
både Stiftelsen og huset kan tjene sin hensikt. 
 
Vedtak: Styret hadde en foreløpig drøfting av saken og vil komme tilbake til et svar etter 
neste styremøte. 



 
Sak 08/19: Oppfølgingssaker fra årsmøtet 2019 
 
Vedlegg: 

1. Protokoll fra årsmøtet 
2. Budsjett 2019 – vedtatt 27.01.19 
3. Strategiplan 2019-20 – vedtatt 27.01.19 

Vi gikk gjennom protokollen fra årsmøte og strategiplan 2019-20 og drøftet saker som 
kretsstyret må følge opp i 2019 og gjorde følgende vedtak: 
 
Vedtak: 

a) Trondheimsgruppene må utfordres på bruken av Kløverhytta, samt om de ønsker at 
kretsen beholder den. En forutsetning for å beholde hytta, er at alle bidrar i 
komitearbeid og ved dugnader. Bente følger opp. 

b) PF-kurs høsten 2019 settes til 18.-20.oktober 
c) Alle i styret tenker gjennom aktuelle personer til PF-kurs utvalg til neste møte 
d) Evaluering av årsmøtehelga blir sak på neste møte, der dato og sted for årsmøte 

2020 også må fastsettes. 
e) Bjarne Kristian bestiller billetter til kretsens tre utsendinger til LT 5.-7.april. 

Spørsmålet fra årsmøtet om kontormedarbeider kan reise som observatør for 
kretsen ble avvist.  

Saksdokumenter til LT vedlegges referatet og tas opp på neste kretsstyremøte. 
 
 
Møteplan vår 2019 er torsdag 28.03, torsdag 23.05 og torsdag 13.06 
 
 


