Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Tirsdag 8. mai 2018 kl. 18:00

Sted:

Lier

Tilstede:

Anna Tveit, Julia R.O. Turkerud, Hildegunn Fjelland, Espen Sørensen

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:
Forfall:

Gjertrud Matre Aronsen (invitert ifm. sak 19), Knut Inge Ø. Hovin, Sylvia Thör (vara),
Marius Johannessen (vara), Sigbjørn Tveit (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.

Saksliste
RK-sak 14/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

RK-sak 15/2018

Godkjenning av referat fra styremøte 18. januar 2018

RK-sak 16/2018

Statusrapport

RK-sak 17/2018

Økonomirapport

RK-sak 18/2018

Status på arbeidet med kretsleir 2019

RK-sak 19/2018

Festivalleir 2018
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RK-sak 14/2018: 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 15/2018: Godkjenning av referat fra styremøte 18. januar 2018
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 18. januar 2018 godkjennes.
RK-sak 16/2018: Statusrapport
Kretssekretær orienterte om følgende saker:
Det har ikke vært interesse for stillingen som kretssekretær etter at denne har vært utlyst i kretsen.
Espen fortsetter i stillingen inntil videre. Ny runde med utlysning blir til høsten, men henvendelser om
dette tas gjerne imot fortløpende.
Kretskonkurransen ble arrangert på Stord 20.-22. april. 15 patruljer i speiderkonkurransen og 17
kull/patruljer i småspeiderkonkurransen.
Anna er med i NSF sitt Nettverk for kommunikasjon. Her er det plass til flere medieinteresserte
speidere. Vi planlegger å lage en kort omtale om dette på kretsens Facebook-side.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.
RK-sak 17/2017: Økonomirapport
Kretssekretær orienterte om kretsens økonomi for tidsrommet januar-april. Ikke noe spesielt å bemerke.
VEDTAK: Styret tar økonomirapporten til orientering.
RK-sak 18/2018: Status på arbeidet med kretsleir 2019
Kretsleirkomiteen ble oppnevnt i januar og har startet arbeidet mot kretsleiren i 2019. Øvre Eidfjord i
Hardanger er valgt som sted og det er gjennomført synfaring og møter med både grunneier og kommune.
Budsjett sammen med tema for leiren skal være klart i starten på juni. Det blir sendt ut informasjon til
gruppene rett før eller etter sommerferien.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.
RK-sak 19/2018: Festivalleir
Flere av styremedlemmene er med i Festivalleirkomiteen og en del av møtet ble derfor benyttet til å snakke
gjennom ulike oppgaver som må gjøres i forbindelse med leiren. Gruppene skal selv velge seg tema. Til
sammen vil dette bli et «Eventyrland». Det blir premiering i flere kategorier, blant annet for gruppe med best
gjennomførte tema. Her vil også leirområde bli tatt i betraktning. Det vil bli anledning for gruppene å få vist
frem temaet sitt. Det er allerede klart at en person fra KM tar ansvar for leirbålet. Ellers ble følgende oppgaver
fordelt:
Anna: Planlegge innkjøp av grillmat inkl. bestilling til butikk i god tid, program, nattevakter
Julia: Skaffe noen til å ha ansvar for kiosk
Espen: Informasjon til gruppene, bestille leirmerker, påmelding, toaletter og premier. Espen sjekker
også kvitteringene fra 2014 for å se hvor mye grillmat som ble kjøpt inn.
VEDTAK: Arbeidsoppgaver fordeles som avtalt i møte.
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Eventuelt
Skår speidergruppe planlegger rovertur for alle rovere i kretsen 22.-24. juni. Her vil det blant annet
være opptak av nye rovere.
Espen sender ut forespørsel til kretsstyret om når det passer å ha neste møte. Vi sikter på en lørdag i
september, eventuelt en søndag.
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