
Referat kretsstyremøte 19.sept.2019 i Prinsens Gate 10A kl. 18.00-20.30 
 
Tilstede  Lars Ivar Refseth Fridtjofsen, styremedlem 

Erik Mathias Steinvik, vara og roverkontakt  
Guro Storrø, vara – rykker opp som fast medlem i Siljes fravær 
Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 
 

Meldt forfall  Bjarne Kristian Sveås, kretsleder  
Margrethe Sesseng Fløttum, styremedlem  
Ole Anders Bjørkhaug, styremedlem 
(Silje Svendsli Belsås, styremedlem, fraværende ut perioden) 
 

Kopi til  Anna A. Vikhammer, roverombud 
 Kenneth Nesdal, kontormedarbeider 
 
Referent Bente Elton Jacobsen, visekretsleder 
 
Sak 23 /19: Referat fra styremøte 23.05.2019 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. Styret oppfordres til å godkjenne per mail innen en uke 
 
Sak 24/19: Referatsaker – gjennomførte tiltak siden forrige møte 
 
Kløverhytta 

a) Dugnad 25.mai – kun Bente møtte.  
b) Dugnad 14.september – ikke gjennomført 
c) Tilsyn ved TBRT fredag 13.09.19 – det kommer pålegg om takstige og større plate 

under ovn gang (skal være minst 30 cm foran ovnsdøra) 
d) Befaring ved Trønderenergi 12.09.19 vedrørende automatisk strømmåler 

Arrangement 
e) Møte med stiftelsen Triangelsenteret, 13.06.19, ble avlyst pga. få påmeldte 
f) Kickoff for speiderhøsten gjennomført 22.08.19 med 19 deltakere inkl. Emma 
g) NM i speiding. 22 deltaker fra kretsen vår. Reise forskuttert av KM. 

Fra KM deltok: 
Byåsen: 7    Hoeggen: 7 
Inderøy: 7 (var påmeldt med 10) Hundhamaren: 1 
 
Fra NSF deltok 
Melhus: 7    Klæbu: kjørte egen bil med 7  
Stjørdal: 8 
 
 



 
 Sak 25/19: Handlingsplan 2019 – oppfølging kommende tiltak 
 

a) Årsmøtehelg 31.01 – 02.02.2020  
Årsmøtehelga 2020 ble i forrige styremøte vedtatt lagt til Jegtvolden fjordhotell, Inderøy 
31.01.- 02.02.2020. Pris 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) 
 Aktiviteter i parken: Øksekast, hinderløp, bålkonkurranse, memorygamestafett. Vi tilpasser 

også andre aktiviteter slik at dere kan ha en hyggelig stund ute i det fri.  

Styret hadde en foreløpig drøfting av innhold i helga, ressurspersoner mv. 
Vedtak:  
Lars Ivar kontakter fjorårets komite, Astrid, Inger og Sylvi. Kenneth kontakter forbundet og 
avklarer hvor stor del av helga de kan delta. Vi ønsker minimum besøk på årsmøtedagen. 
Roverombudet tar ansvar for roverprogram. I programmet ønsker styret at det legges vekt 
på sosialt fellesskap og erfaringsdeling. Komiteen vurderer om det bør legges inn et 
vandrerarrangement parallelt med lederprogrammet. 
 

b) Lederkonferansen 25.-27.oktober 2019 
Det er satt av 30 000 i kretsens budsjett. Frifond dekker inntil 3000, halve deltakeravgift og 
opp til halve reise. Frist for å søke 25.11.19. 
Vedtak: Kenneth sender ut info om mulighet til å søke støtte fra kretsen i tillegg til Frifond 
 

c) PF-kurs 18.-20.oktober, Kløverhytta 
Bente refererte fra møte med kursleder Inger Kvernø og behov for flere ledere, samt unge 
veiledere. 
Vedtak: Guro spør aktuelle i Singsås, Erik spør via Rover i Trøndelag – melde tilbake til Bente 
innen mandag 23.09.19. Lars Ivar bidrar på lørdag.  
 
 
Sak 26/19: Økonomirapport per 30.08.2019 
 
Økonomirapport per 30.08.19 viser et underskudd på 109 482, som blant annet skyldes: 

- Støtte Trøndelag Fylkeskommune kr.50 000 innvilget for 2019 er ikke inntektsført 
- Inspirasjonshelga har et avvik mellom inntekter og utgifter på kr.5 520. Alle betalt. 
- Reise NM i speiding er ennå ikke fakturert deltakende grupper og utgjør kr. 53 691 
- TSF 2019 har et avvik mellom inntekter og utgifter på kr. 7196, forutsatt at to siste 

grupper betaler sin deltakeravgift 
 
Vedtak: Rapport tas til etterretning. Kenneth avklarer utsendelses faktura med Margrethe 
 
Forslag til dato for neste kretsstyremøte: Torsdag 14.11.19 
Saker blir da rapport fra komite for Årsmøtehelga ved Lars Ivar. 


