Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Søndag 28. oktober 2018

Sted:

Lier

Tilstede:

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

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:

Harald P. Aspelund, Irmelin L. Midtskog, Jens Lindholm

Forfall:

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

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.

Saksliste
RK-sak 28/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

RK-sak 29/2018

Godkjenning av referat fra styremøte 8. september2018

RK-sak 30/2018

Statusrapport

RK-sak 31/2018

Økonomirapport

RK-sak 32/2018

Støtte til deltagelse på nasjonale roveraktiviteter

RK-sak 33/2018

Speidertinget 2018
Eventuelt
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RK-sak 28/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble sendt ut mindre enn en uke før møtet, men møtet var varslet i god tid. Ellers ingen merknader
til innkalling og saksliste.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes med merknad om at innkallingen ble sendt ut mindre enn en uke før
møtet.

RK-sak 29/2018: Godkjenning av referat fra styremøte 8. september 2018
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 8. september 2018 godkjennes.

RK-sak 30/2018: Statusrapport
Kretssekretær orienterte om følgende saker:
Møte i kretsleirkomiteen 27. oktober.
Kretsen deltok med 4 representanter og 4 observatører på Speiderforum og Roverforum på Sola 19.21. oktober.
Utvalg speiding gjennomførte Peff 2 med 10 deltakere på Lier 28.-30. september. Trinn 2 samme sted
og tid ble avlyst på grunn av for få påmeldte.
Flere ledere på Karmøy har tatt initiativ til at det årlige nasjonale arrangementet «Løft» blir lagt til
Ryvarden krets i 2019, og er interessert i å stille opp som teknisk arrangør.
Roverlaget som nylig startet opp på Karmøy har sagt ja til å arrangere Rovertingets årsmøte med mål
om å få etablert et nytt Roverutvalg i kretsen.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.

RK-sak 31/2017: Økonomirapport
Det er ingenting spesielt å bemerke etter sist økonomirapport.
VEDTAK: Styret tar økonomirapporten til orientering.

RK-sak 32/2018: Støtte til deltagelse på nasjonale roveraktiviteter
På bakgrunn av en henvendelse fra to rovere om økonomisk støtte til å delta på roverstevnet 2018, drøftet
kretsstyret ulike varianter for økonomisk støtte til roveraktiviteter. Det er ikke noe i kretsens økonomi pr. i dag
som taler imot å utbetale en slik støtte.
VEDTAK: Kretsen støtter rovere som deltar på nasjonale roveraktiviteter i 2018 ved å dekke halvparten av
kostnadene knyttet til reise og deltakelse. Kretsstyret oppfordrer Rovertinget om å komme med forslag til en
permanent støtteordning som kan legges inn i budsjettet fra 2019.
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RK-sak 33/2018: Speidertinget 2018
Til styremøtet hadde kretsstyret invitert kretsens utsendinger til Speidertinget 2018. Styret og utsendingene
drøftet sakene som skal opp på Speidertinget. I møtet var det fokus på forbundets handlingsplan 2019-2020,
hvor Speiderstyrets forslag til satsinger på «Gruppe- og kretsutvikling» og «Ungt lederskap» ble særlig godt
mottatt. Ellers ble forlagene til endringer i lovene gjennomgått.
VEDTAK: Kretsstyret og kretsens utsendinger til Speidertinget 2018 drøftet sakene som skal behandles på årets
speiderting. Kretsens utsendinger tar innspillene med seg til Speidertinget.

Eventuelt
-

Ledere som har fått politiattest utstedt for mindre enn fem år siden, får ikke utstedt ny attest – selv
om attesten den gang ble registrert med varighet på tre år. Kretssekretær følger opp saken.
Speidergrupper med leieinntekter som overskrider kr 200 000,- savner informasjon om hvordan de
skal forholde seg til skattereglene. Kretssekretær følger opp saken.
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