
 
 Referat styremøte 24/9 kl 18.00 på kretskontoret  

Tilstede: 

 Bjarne Kristian Sveås, Margrethe S Fløttum, Morten Tesaker , Johanne Bakken ,Ragnhild 
Skjermo Holthe, Jon Espen Ingvaldsen, Sara Rødde (roverkontakt/vara)  

 

Ingen forfall  

 
Saksliste: 

Gjennomgått referater fra telefonmøte 26.04.20, og møte på Kløverhytta 04.06.20. 

 
Sak 19/20 Peffkurs utsatt, plan videre. 

Skal vi arrangere peffkurs i forbindelse med årsmøte eller arrangere en egen 
peffkurskurshelg? Forslag på dato 5-7 mars. 

Vedtak: Vi legger opp til en egen peffkurshelg, å kombinere med årsmøte er vi redd kan føre 
til et «peffkurs light». Forslag på dato 5-7 mars. 

Sak 20/20 Kretsforum 23-25 oktober 

Kretsstyret kan sende to representanter i tillegg til roverkontakt. 

Vedtak: Sara som roverkontakt, Ragnhild reiser som repr for styret, Morten vurderer. 

 

Sak 21/20 Takstige og nøkkelboks på Kløverhytta. 

Montering kan kombineres med kretsstyremøte. 

Vedtak: Neste kretsstyremøte på Kløverhytta 22.oktober. 

Sak 22/20 Tilbud om kurs i lek og leirbål 
Vedtak: Vi forespør om det er mulig for dem å komme i forbindelse med årsmøtehelga. 
 
Sak 23/20 Årsmøte 2020. 
Det er vedtatt i strategiplan at årsmøte/kurs skal arrangeres. 
Vedtak: Bjarne Kristian og Morten undersøker og kommer opp med forslag til sted å 
arrangere. Johanne og Jon Espen får ansvar for å starte arbeidet med programmet. Foreløpig 
forslag på datoer: 29-31 januar, 5-7 februar. 
 
 
 
 
 



Sak 24/20 Oppfølging av grupper: 
Strinda: Har starta opp, også litt rekruttering. Har stort sett utemøter. Hadde en del spm 
rundt kretsleir, evnt fellestransport, blir det småspeiderleir- ønsker tidlig info i forhold til 
kretsleir. 
Byåsen: Mangler ledere, alle hovedlederne gir seg til jul. Noen rovere har vært hjelpeledere, 
men det er utfordrende for dem å ta selvstendig ansvar. Byåsen er ei stor gruppe, og det er 
kritisk.  
Tanem: Stabilt godt oppmøte av ca 12 gutter, møter annenhver uke.  
Inderøy: Ikke startet opp. Litt «sovende». Noen foreldre som har litt lyst- men som ikke 
ønsker å ta det hele og fulle ansvaret. 
Hoeggen: Godt i gang, engasjert gruppeleder. 
Frosta: Stabilt 
Ytterøya: Godt i gang i høst, hver 14.dag. Nyrekruttering. 
Meldal: Har startet på i høst, hadde også møter i vår. 
Singsås: Har starta opp i høst. Mange ledere, men sliter litt med å gå på «gammel vane».  
Hundhammeren: Ny gruppeleder. Ha starta opp i høst. Kun jentespeidere, 
rekrutteringsforsøk for å få med gutter, men det har ikke ført til flere guttespeidere. 
 
Sak 25/20 Gavekort  
3 gavekort på 400 kr 
Gavekort som var tenkt til premiering ift å spille Gruppekompasset. Forslag om at vi tenker 
ut et opplegg sjøl som kan premieres med gavekortene, for eksempel en slags «fres». 
 
 
Ref Margrethe S Fløttum. 


