Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 18:00

Sted:

Lier

Tilstede:

Jan Egil Midtskog, Knut Inge Ø. Hovin, Anna Tveit, Audun Økland, Espen Sørensen,
Julia R.O. Turkerud (vara)

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:
Forfall:

Torbjørn Økland (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.

Saksliste
RK-sak 19/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

RK-sak 20/2017

Godkjenning av referat fra styremøte 6. mars 2017

RK-sak 21/2017

Statusrapport

RK-sak 22/2017

Økonomirapport

RK-sak 23/2017

Festivalleir 2018

RK-sak 24/2017

Kretsleir 2019

RK-sak 25/2017

Medlemmer i Utvalg speiding

RK-sak 26/2017 *

Overskudd fra kiosken på kretskonkurransen 2017
Eventuelt

* Påført sakslista ved møtestart jf. vedtak i sak 19/2017.
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RK-sak 19/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste
Det kom forslag om å legge til følgende sak på sakslista: “Overskudd fra kiosken på kretskonkurransen 2017”.
Selv om saken ikke var ført på den utsendte sakslista var alle styrets medlemmer tilstede og samtykket
enstemmig i at saken kunne behandles jf. kretsstyrets retningslinjer § 3.2. Ellers ingen merknader til innkalling
eller saksliste.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av ny sak 26/2017: “Overskudd fra kiosken på
kretskonkurransen 2017”.

RK-sak 20/2017: Godkjenning av referat fra styremøte 6. mars 2017
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 6. mars 2017 godkjennes.

RK-sak 21/2016: Statusrapport
Kretssekretær orienterte om følgende saker:
Kretskonkurransen i april ble gjennomført med god deltakelse og et økonomisk overskudd.
Kretsens helg i mai fikk lav oppslutning, men både peff-kurs og lederkurs ble likevel gjennomført.
3 patruljer fra kretsen deltok i NM i speiding.
Anita Abrahamsen er sluttet i speideren og trer derfor også ut av vervet som varamedlem i kretsstyret.
Det er planlagt arbeid for å få strøm i garasjen i løpet av høsten.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.

RK-sak 22/2017: Økonomirapport
Kretssekretær orienterte om følgende saker:
Utbetaling til de aktuelle gruppene for deltakeravgifter, reisestøtte og videreformidling av
reisefordeling i forbindelse med NM i speiding 2016 og 2017 er nå gjennomført.
Vannpumpen på Lier gikk i stykker i vår. Ny pumpe er anskaffet. Kostnad ca. kr. 9 000.
Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune er mottatt via Vesterlen krets; ca. kr. 46 000.
Overskudd fra kiosken på kretskonkurransen ble ca. kr. 5 000.
Prognosen tilsier et overskudd ved årsskiftet på ca. kr. 50 000.
VEDTAK: Styret tar økonomirapporten til orientering.

RK-sak 23/2017: Festivalleir 2018
Styret var enige om at Festivalleir er et godt konsept og at den med fordel kan gjennomføres i 2018 på samme
lest som tidligere. Med de fleste rammefaktorer på plass på Lier og et avslappet program med fokus på trivsel
og leirfølelse, mener kretsstyret at leiren er en god læringsarena for både unge og voksne ledere uten særlig
erfaring fra leirkomite- og leirstabsarbeid. Styremedlemmene og kretssekretær hjelper til å formidle dette til
gruppene.
VEDTAK: Kretsstyret oppfordrer gruppene til å nominere aktuelle kandidater til Festivalleirkomite 2018.
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RK-sak 24/2017: Kretsleir 2019
Kretsstyret diskuterte rammene for kretsleir i 2019 og konkluderte med at kretsen bør bygge videre på det
gode samarbeidet rundt kretsleirer som vi har opparbeidet med Hordaland krins.
VEDTAK: Ryvarden krets ønsker å samarbeide med Hordaland krins og Sogn og Fjordane krets om å arrangere
kretsleir i 2019. Dersom Sogn og Fjordane krets ikke ønsker å være med, vil Ryvarden krets arrangere kretsleir
sammen med Hordaland krins. Kretsstyret gir kretssekretær og kretsleder fullmakt til å starte arbeidet med å
rekruttere leirkomite i samarbeid med de andre kretsene. Kretsstyret vil formelt oppnevne Ryvarden krets sine
deltakere i leirkomiteen. Kretsleirkomiteen bør være etablert innen utgangen av 2017.

RK-sak 25/2017: Medlemmer i Utvalg speiding
Utvalg speiding har nå kun to medlemmer, men burde minst hatt fem. Kretsstyret deler utvalgets bekymring
for sårbarhet og slitasje, og vil bidra til rekruttering av flere medlemmer. Spesielt i de større gruppene i kretsen
tenker kretsstyret at det bør være muligh å finne aktuelle kandidater.
VEDTAK: Kretsstyret vil bidra aktivt i arbeidet med å rekruttere flere medlemmer til Utvalg speiding.
RK-sak 26/2017: Overskudd fra kiosken på kretskonkurransen 2017
Åkra speidergruppe stilte opp på kort varsel og driftet kiosken på kretskonkurransen. Som takk for hjelpen vil
kretsen overføre overskuddet til gruppa. Kretsleder som selv er fra Åkra speidergruppe tok ikke del i
behandlingen av denne saken.
VEDTAK: Åkra speidergruppe får som takk for god hjelp på kort varsel, utbetalt overskuddet fra kiosken på
kretskonkurransen 2017 pålydende kr. 5 595,80.

Eventuelt
Planleggingsmøtet som er vedtatt i terminlista 27.-28. oktober kolliderer med NSF sin samling for
kretsansatte 26.-27. oktober og KL/KS 27.-29. oktober. Kretsstyrets planleggingsmøte flyttes derfor til
10.-11. november. Møtet holdes på rorbua til Audun på Lykling/Bømlo.
-

Kretsleder har ikke anledning til å delta på KL/KS og oppfordret de andre styremedlemme til å melde
seg på. De som ønsker å reise bekrefter dette til kretssekretær senest torsdag 5. oktober.

-

Kretsstrukturen i Norges speiderforbund er under vurdering og kretsene er oppfordret til å gjøre seg
tanker rundt aktuelle endringer og eventuelt komme med forslag. Kretsleder oppfordret styrets
medlemmer til å tenke på dette frem til kretsstyret behandler saken formelt på et senere tidspunkt.
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