Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Lørdag 8. september 2018

Sted:

Lier

Tilstede:

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

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:
Forfall:

Hildegunn Fjelland, Sylvia Thör (vara), Sigbjørn Tveit (vara), Marius Johannessen (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.
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Godkjenning av referat fra styremøte 8. mai 2018

RK-sak 22/2018

Statusrapport

RK-sak 23/2018

Økonomirapport

RK-sak 24/2018

Endringer i kretsstyrets sammensetning

RK-sak 25/2018

Utlyst stilling som kretssekretær

RK-sak 26/2018

Henvendelse om oppstart av ny speidergruppe

RK-sak 27/2018

Langtidsplan for Lier
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RK-sak 20/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.
RK-sak 21/2018: Godkjenning av referat fra styremøte 8. mai 2018
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 8. mai 2018 godkjennes.
RK-sak 22/2018: Statusrapport
Kretssekretær orienterte om følgende saker:
Vellykket gjennomføring av Festivalleir i mai med omtrent 180 deltakere. Leirkomiteen selv er fornøyd,
men ser at det er nødvendig med mer struktur internt i komiteen, som f.eks. faste komitemøter
gjennom arrangementet. Ny aktivitet i år var skattejakt. Dette ble veldig populært og kan med fordel
gjøres på neste Festivalleir.
Roverturen som Skår speidergruppe skulle arrangert i juni ble dessverre avlyst på grunn av for få
påmeldte.
Utsendinger til Speiderting og til Speiderforum og Roverforum er bekreftet og flybilletter bestilt.
Første informasjonsskriv om kretsleiren Eidfjord 2019 er sendt ut.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.
RK-sak 23/2017: Økonomirapport
Kretssekretær orienterte om kretsens økonomi og trakk frem følgende:
Godt overskudd fra Festivalleir, nesten kr 35 000,Støtte fra fylkeskommunene er mottatt. Til sammen ca. kr 73 000,VEDTAK: Styret tar økonomirapporten til orientering.
RK-sak 24/2018: Endringer i kretsstyrets sammensetning
Knut Inge Ø. Hovin har av personlige årsaker trukket seg fra vervet som styremedlem og visekretsleder.
Kretssekretær undersøker med forbundskontoret om det formelt sett må gjøres noe eller om styret med bruk
av varamedlemmer kan fortsette uten endringer frem til kretstinget i februar. Espen Sørensen ivaretar inntil
videre visekretsleders oppgaver knyttet til kretsens økonomi.
VEDTAK: Styret tar beslutningen til Knut Inge Ø. Hovin om å trekke seg fra kretsstyret til etterretning.
RK-sak 25/2018: Utlyst stilling som kretssekretær
Som det ble orientert om på sist styremøte så er det ingen som har meldt interesse for stillingen som
kretssekretær. Espen sier han kan fortsette inntil videre, men presiserer at han ønsker avløsning. Det er fortsatt
et prioritert ønske å rekruttere ny kretssekretær blant speidere eller andre som kjenner godt til
speiderarbeidet. Kretsstyret vil derfor fortsette rekrutteringsarbeidet uten utlysning i aviser o.l.
VEDTAK: Styret fortsetter arbeidet med å rekruttere ny kretssekretær.
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RK-sak 26/2018: Henvendelse om oppstart av ny speidergruppe
Via forbundskontoret har vi fått en henvendelse fra en person på Moster på Bømlo, som vurderer å starte en
speidergruppe der. Kretssekretær har hatt kontakt med vedkommende og gjort avtale om å møtes i løpet av
september. Kretsleder blir med på møtet så sant det passer.
VEDTAK: Styret ønsker initiativet om ny speidergruppe på Moster velkommen, og vil sørge for at kretsen støtter
opp om dette arbeidet.
RK-sak 27/2018: Langtidsplan for Lier
Infrastrukturen på kretsens leirsted på Lier er i orden, men fortsatt er kapasitet på vann og kloakk en flaskehals.
Dersom det skal være et mål å få til et høyere aktivitetsnivå på utleie, uten at dette skal være avhengig av en
vesentlig mengde dugnadsarbeid pr. utleie, må det vurderes ytterligere investeringer. Dette må sees i
sammenheng med leieavtalen med grunneier, og hva kretstinget mener at leirstedet skal være tilpasset for.
VEDTAK: Kretssekretær starter arbeidet med en drøftingssak som styret vil legge frem på kretstingets årsmøte i
februar2019.

Eventuelt
-

Kretsen er inne i en positiv periode når det gjelder roveraktivitet. Det er startet et nytt roverlag på
Åkra og de siste årene har flere enn før fortsatt som aktive medlemmer i gruppa si etter at de var
ferdige på ungdomsskolen. Kretsstyret er opptatt av å støtte opp om denne positive utviklingen og vil
forsøke å legge til rette for flere aktiviteter.

-

Styret ønsker å invitere kretsens representanter og observatører til Speidertinget på neste
kretsstyremøte. Tema for møtet blir saker som skal tas opp på Speidertinget.

-

Forslag til tidspunkt for neste kretsstyremøte er søndag 28. oktober. Kretssekretær undersøker om
dette passer for de aktuelle personen.
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