
Referat kretsstyremøte 23.mai 2019 i Prinsens Gate 10A kl. 18.00-20.30 
 
Til stede Bjarne Kristian Sveås, kretsleder 

Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 
Ole Anders Bjørkhaug, styremedlem 
Margrethe Sesseng Fløttum, styremedlem  
Silje Svendsli Belsås, styremedlem 
Erik Mathias Steinvik, vara 

 Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 
 
Meldt forfall  Lars Ivar Refseth Fridtjofsen 
Referenter Kenneth og Bente 
 
 
Sak 17 /19: Referat fra styremøte 28.03.2019 

- Søkt om 70 000,- til TRØBUR 

Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Sak 18/19: Andre referat- og administrative oppfølgingssaker 

Fra forbundet 
a) Tilbud fra forbundet ved Elise Irene Kjelling om Kickoff for speiderhøsten uke 33/34 

 
Fra kretsen 

a) Innspill til evalueringsmøte for TSF 2019 tirsdag 28.05.19 

Resultatservice fungerte godt med god hjelp fra Ole Anders. KM godt representert i alle 
komiteene. Gruppene fornøyde og gode tilbakemeldinger. 
 

b) NM i speiding i Skien 14.-16.juni 

Deltakere, inkludert ledere fra KM: Byåsen (7), Hoeggen (7), Inderøy (10), Hundhamaren (1) 
Deltakere, inkludert ledere fra NSF: Melhus (7), Klæbu (7) og Stjørdal (8) 
 
Reise: Felles reise med Turbuss 1, Stjørdal, kr. 36 140 T/R, fordelt på 47 deltakere. Faktura 
betales av Trøndelag krets, som fakturerer gruppene etter antall deltakere. Inderøy belastes 
i tillegg minibuss til 5000 tur/retur Stjørdal. Reisestøtte: Maks 75% av reise for KM speidere 
dekkes av Frifond. Kr. 769 per deltager, gir: 
Hoeggen: 5383,-  Inderøy: 7680,- + 5000  
Hundhamaren: 768,-  Byåsen: 5 376,- 
Melhus: 5376,-  Klæbu: 5376,- 
Stjørdal: 6144,- 
I tillegg bestilles middag på Nebbenes kro, som belastes i tillegg. Faktura sendes ut i forkant 
via faktureringsprogrammet Canto 



c) Info fra Landsting i april 

Aldersgrense Rovere ble drøftet, samt forslag om ny enhet fra 26 år. Ingen endringer ble 
vedtatt. Assistenterklæring ble vedtatt. Rådgivende avstemning om videre kalendersalg. 
Alternative forslag: Salg av adventskalender, gratulasjonskort og Flax lodd. Endelig vedtak 
gjøres av nedsatt arbeidsgruppe. Det var kommentarer til regnskap angående for lavt 
overskudd landsleir. Det skyldes i hovedsak færre deltakere enn forventet. Andre gangs 
behandling speiderloven, som ble vedtatt.  
Årsmøtedokumentene ble sendt ut 6 uker før landsting, som var første helg i april. 
 
Vedtak: Kretsstyret vil legge frem forslag på årsmøte 2020 om å ha årsmøte 2021 senere i 
vårsemesteret for å få anledning til å drøfte saker til landsting. 
 

d) Info fra HK for kretsleir 2020 

Komiteen jobber nå med søknad til Jernbaneverket og risikoanalyser i forhold til 
Teknisk komite, Morten T, Arnt Bjørkhaug og Bjarne K 
 

e) Speiderstier 

Prosjekt i NSF og KM i samarbeid med Google Norge (Google Streetview) om å gjøre 
speidernes favorittstier kjent. Det brukes 360 graders kamera, som kan lånes ved å søke 
forbundet. Se www.speiderstier.no. En god mulighet for synliggjøring av speiderbevegelsen i 
Norge, samt få et merke. Info sendes gruppene i kretsen. 
 
Sak 19/19: Kickoff for speiderhøsten 
Vi drøftet forbundets tilbud om tre timers kurs for rovere og ledere.  
Program:  
18:00 Ankomst og middag 
18:30 Speiderprogram og kommende arrangementer 
20:30 Tid og veiledning til å jobbe med eget program 
21:00 Slutt 
 
Vedtak: Kickoff for høsten 2019 holdes i Prinsensgt.10A torsdag 22.08.19 kl.18-21. Foreløpig 
påmelding innen 15.06.19 og endelig påmelding innen 11.08.19. Kurset er gratis. 
Informasjon til gruppene skjer gjennom ringerunde ved styret, samt at Kenneth sender ut 
informasjon etter at invitasjon er ferdigstilt fra forbundet. Bjarne Kristian ordner mat. 
Rovere og ledere inviteres  
 
 Sak 20/19: Årsmøtehelg 2020 
 
På forrige styremøte satte vi av de to siste helgene i januar 2020, med siste helg som prio. 
Både Mjuklia og Jægtvolden er ledig begge helgene og foreløpig reservert. 
 
Jegtvolden kan tilby følgende til 2190 per person: 
 
Kontakt: hotellsjef Petter Vesterås, 74 12 47 00, mail@jegtvolden.no,  www.jegtvolden.no  
  



Nystekte vafler ved ankomst, kveldsmat fredag, møterom etter behov i 2 dager, lunsj 2 
dager, en god tre-retters middag lørdag, pauser med kake, frukt i møterom!  
Kaffe tilgjengelig hele tiden. Overnatting i dobbeltrom med frokost. (Kun dobbeltrom) 
 
Det er mulig å oppgradere menyen. De uten tillegg inngår i pakkeprisen. Det må velges en 
meny for hele gruppen. Ønsker dere ikke å velge, setter kjøkkensjef opp dagens 3- retters til 
dere. 
Ute er det spennende aktiviteter i parken: Øksekast, hinderløp, bålkonkurranse, 
memorygamestafett. Andre mulige aktiviteter er besøk på Nils Aas Kunstverksted med 
kanapeer, forfriskende drikke og omvisning. 
   
Mjuklia: Til sammenligning er Mjuklias pris for dobbeltrom 1850 per person, noe redusert 
for 3 manns eller 4-6 mannsrom 
 
Vedtak:  
Årsmøtehelga 2020 legges til Jægtvolden fjordhotell, Inderøy 31.01.- 02.02.2020  
 
 Sak 21/19: Møte med Stiftelsen Triangelsenteret i Trondheim 
 
Invitasjon til møte for eiere av huset torsdag 13.juni kl.19 er mottatt. 
Vårt styre har satt opp styremøte denne dagen.  
 
Vedtak: Kretsstyret takker ja til invitasjonen. Ordinært styremøte i juni går ut. Bente melder 
på Kenneth, Margrethe, Ole Anders, Bjarne Kristian og Bente. Erik sjekker hvem som møter 
fra roverombudet. 
 
Sak 22/19: Eventuelt 
 

a) Gruppeinfo ut før sommeren skal informere om følgende: 
a. Invitasjon til Mega 30.08.- 1.09.19 på Stykket 
b. Invitasjon til Kick Off 22.august 
c. Pefftival 27.-29.september 
d. Peff-kurs 18-20.oktober på Kløverhytta 
e. Dugnad Kløverhytta 14.september 
f. Lederkonferanse 25.-27.oktober 

 
b) Jamboree USA, 18.juli - 4.august 

Ingvild, Tobias, Silje (troppsassistent) fra Byåsen og  Emma (Strinda) er blant KM speiderne i 
delegasjonen. 
 


