Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Tirsdag 16. januar 2018 kl. 18:00

Sted:

Lier

Tilstede:

Jan Egil Midtskog, Knut Inge Ø. Hovin, Anna Tveit, Audun Økland, Espen Sørensen

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:
Forfall:

Torbjørn Økland (vara), Julia R.O. Turkerud (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.

Saksliste
RK-sak 01/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

RK-sak 02/2018

Godkjenning av referat fra styremøte 10. november 2017

RK-sak 03/2018

Statusrapport

RK-sak 04/2018

Regnskap 2017

RK-sak 05/2018

Kretsleir

RK-sak 06/2018

Kretsstruktur

RK-sak 07/2018

Kretssekretær
Eventuelt
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RK-sak 01/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling ble sendt ut mindre enn en uke før styremøtet.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes med merknad om at innkallingen ble sendt ut mindre enn en uke før
møtet
RK-sak 02/2018: Godkjenning av referat fra styremøte 10. november 2017
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 10. november 2017 godkjennes.
RK-sak 03/2017: Statusrapport
Kretssekretær har arbeidet med årsmøtesaker i tiden etter sist styremøte i tillegg til noe dialog med Hordaland
krins angående kretsleir 2019.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.
RK-sak 04/2017: Regnskap for 2017
Kretssekretær la frem regnskapet og balansen for 2017 for kretsstyret. Kretsstyret hadde ingen merknader.
VEDTAK: Regnskapet for 2017 oversendes til revisjon.
RK-sak 05/2018: Kretsleir
Krefter i kretsen har jobbet frem et alternativ med Sauda som sted for kretsleir i 2019. Kretsleder og
kretssekretær skal i møte med representanter for Hordaland krins og Sogn og Fjordane krets 17. januar og vil
presentere alternativet der. Det ligger ann til at Ryvarden krets kan stille med leirkomitekandidater til forsyning
og administrasjon, og litt avhengig av hvilket sted for leiren; kanskje også teknisk.
VEDTAK: Kretsleder og -sekretær tar med seg alternativ til sted og forslag til kandidater med i møtet med de
andre to kretsene.
RK-sak 06/2018: Kretsstruktur
Kretsstruktur er et aktuelt tema i speidernorge for tiden og vil mest sannsynlig være tema også på
Speidertinget 2018. Kretsstyret ser at kretsen på et eller annet tidspunkt må ta stilling til dette, og vil starte
prosessen med en drøftingssak på Kretstingets årsmøte for å få innspill fra gruppene.
VEDTAK: Kretsstruktur settes opp som en drøftingssak på Kretstingets årsmøte 3. februar 2018.
RK-sak 07/2018: Kretssekretær
Kretssekretær ønsker ikke å fornye åremålskontrakten. Arbeidet med å rekruttere ny kretssekretær må derfor
startes så snart som mulig. Kretssekretær vil fortsette i stilling til ny sekretær er på plass, mens ikke lenger enn
til og med juli 2018.
VEDTAK: Kretsstyret oppnevner en komite bestående av kretsleder, styremedlem Audun Økland og
kretssekretær til å gjennomgå stillingsbeskrivelse med arbeidsoppgaver og legge frem forslag til utlysingstekst
for kretsstyret på styrets første møte etter årsmøtet - sannsynligvis slutten av februar. Kretssekretær kaller inn
til komiteen til første møte..
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Eventuelt
Det er dialog mellom kretsen og grunneier om fornyelse av leigeavtale for Lier. Arbeidet med fornyet
leigeavtale fortsetter i 2018.
-

Det er fortsatt ikke avklart hvem som er teknisk arrangør for Kretstingets årsmøte 3. februar. Heller
ikke ordstyrer er avklart. Kretsstyret drøftet flere alternativ og gjorde avtale om hvem som følger opp
de ulike alternativene. Praktiske oppgaver under gjennomføringen for årsmøtet ble også drøftet.

-

Anna og Knut Inge er villige til å ta ansvar for Festivalleiren i slutten av mai 2018. Kretsstyret mente
dette var et veldig bra alternativ, og oppfordret til at de starter planleggingen med å knytte til seg
noen få personer til. Formell oppnevning som leirkomite gjøres på et senere tidspunkt.

-

Det ble avtalt et ekstra styremøte for å godkjenne de resterende sakene til Kretstingets årsmøte.
Møtet gjennomføres på e-post. Kretssekretær sender sakene ut senest torsdag 18. jan. kl. 17:00, og
styrets medlemmer gir tilbakemelding senest fredag 19. jan.

-

Kretsstyret spør Meling speidergruppe om de i samarbeid med 1. Leirvik speidergruppe er villige til å
være teknisk arrangør for kretskonkurransen 2018. Forslag til sted er Sponavikjo på Stord. Audun
undersøker og gir tilbakemelding.
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