
Referat fra kretsstyremøte 28.mars 2019 på kretskontoret kl. 18.00 – 20.30 
 
Tilstede Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 
  Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 

Silje Svendsli Belsås, styremedlem 
Margrethe Sesseng Fløttum, styremedlem  
Ole Anders Bjørkhaug, styremedlem 
Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, styremedlem 
Erik Mathias Steinvik, vara og roverkontakt 

 
Referent Bente Elton Jacobsen 
 
Sak 09/19  Referat siste kretsstyremøte 
 
Vedtak: Referatet godkjent 
 
Sak 10/19  Evaluering årsmøtehelga 
Positiv evaluering av leirsted, rammer og innhold for helga. Økta med forbundet ble litt 
kompakt for vandrerne. Det var ikke eget opplegg for dem. Økta ble også mer komprimert 
enn planlagt da forbudsrepresentanten måtte dra lørdag ettermiddag. 
 
Angående transport, var det få som kom med tog, de fleste kom med privatbiler. Det kanskje 
ikke så viktig å ha mulighet for kollektiv transport? 
 
Angående pris, var det noen kommentarer på at den var høy. Det kom nok av at ikke alle 
hadde merket seg Frifondstøtte. Gruppene kan søke Frifond innen 1.5.19 og få dekket 75 % 
av deltakeravgifta og 50% av reisa.  
 
For kretsstyret var det en stor fordel med et leirsted som Mjuklia med ferdig tilrettelagte 
måltider og gode fasiliteter både inne og ute. 
 
  
Sak 11/19  Tid og sted årsmøtehelg 2020 
 
Alternative steder ble drøftet. Følgende ble foreslått. 

1. Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy (nord). Transportmuligheter: Lokaltog til Røra og 
privatbiler 

2. Mjuklia leirsted, Berkåk (sør): Tog og privatbiler 
 
Forslag: 
Mer fokus på vandrere. Ellers videreføre rammene fra 2019 
Utfordre komiteen fra 2019 – Lars Ivar spør 
Dato: 31.01.– 02.02.2020, alternativt 24.-26.01.2020 
 
Vedtak: Bjarne Kristian sjekker sted for årsmøtehelg 2020 som foreslått 
 



Sak 12/19 Status forberedelse til TSF 26.-28.04.2019 
 
KM har hovedansvar i år. Bente leder i HK. Iselin har gjort en kjempejobb med å finne 
oppgaveansvarlige, men mangler ansvarlig for O-løp. I tillegg må KM ta ansvar for 
speidergudstjeneste/flaggheis, med sang og ord for dagen søndag kl.08.30. 
 
Premieutdeling:  
Bjarne Kristian møter som kretsleder 
Vi ber Kenneth sjekke hvor kretsbanneret og vandretrofeer befinner seg 
 
Kretsstyrets innspill til neste infoskriv: 
Tidsplan som i fjor 
Ta med at parkering skjer på de to innerste P-plasser. Avfallssortering (rest og mat) 
Øvrig avfall tas med hjem. Pantestasjon. 
Ombudet inviterer til rovermøte fredag kl.20.00 (tas med i programmet). 
 
Påmelding 
Skjer via NSF sitt medlemssystem. Info er sendt ut fra Kenneth. Se også FB side til TSF 2019. 
Spørsmål til fra Lars Ivar angående påmelding stabsmedlemmer – tas med til HK. 
 
Vedtak: Bente spør Malvik O-gruppe om å lage postløp, samt følger opp speidergudstj.  
Alle tar kontakt med sine ansvarsgrupper og oppfordrer til påmelding til TSF. 
 
Sak 13/19 Saker som skal opp på LT 
Vi gikk gjennom saker som skal opp til behandling 
 
Sak 14/19 PF – kurs utvalg 
Inger Kvernøe har hovedansvar for PF-kurs 18.—20. oktober 2019, men ønsker ei gruppe 
med unge veiledere. 
Vedtak: Bente spørre Cathrine, Ingvild, Tobias og Øyvind fra Byåsen. 
 
Sak 15/19 Tilbakemelding til Stiftelsen ang.Prinsensgt.10A 
Saken er en oppfølging av Sak 6/2019, pkt. f) der styret drøftet brev fra Stiftelsen 
Triangelsenteret, som oppfordrer til økt bruk av huset, til KFUK/KFUM aktivitet, som er 
husets formål. 
Fra drøftinga: 

- Huset er viktig for kretsstyrets møter, kontor for ansatt medarbeider, arkiv, utstyr osv 
- Møtelokaler for kurs, samlinger, styremøter, komitemøter 

Hva kan vi gjøre 
- Info til alle grupper i kretsen 
- Studenthybler – info, fortrinnsrett 

 
Sak 16/19 Eventuelt 

a) Landsstyret har godkjent at midler fra Granåsen speidergruppe fordeles Kolstad 
menighet og kretsen med kr. 20 941,25 til hver 

b) Søknadssum til Fylkeskommunen økes til 60 000, frist 1.5.19. 


