Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Søndag 13. januar 2019

Sted:

Lier

Tilstede:

Anna Tveit, Espen Sørensen, Hildegunn Fjelland

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:
Forfall:

Julia R.O. Turkerud, Sylvia Thör (vara), Sigbjørn Tveit (vara), Marius Johannessen (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.

Saksliste
RK-sak 01/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

RK-sak 02/2019

Godkjenning av referat fra styremøte 28. oktober 2018

RK-sak 03/2019

Statusrapport

RK-sak 04/2019

Årsmelding for 2018

RK-sak 05/2019

Regnskap for 2018

RK-sak 06/2019

Budsjett for 2019

RK-sak 07/2019

Terminliste for 2019 og våren 2020

RK-sak 08/2019

Forslag fra valgkomitéen

RK-sak 09/2019

Støtteordning for rovere som deltar på nasjonale roverarrangement
Eventuelt
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Ryvarden krets av NSF

Styremøtereferat

RK-sak 01/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.
RK-sak 02/2019: Godkjenning av referat fra styremøte 28. oktober 2018
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 28. oktober 2018 godkjennes.
RK-sak 03/2019: Statusrapport
Kretssekretær og kretsleder orienterte om følgende saker:
3 stk. har søkt og fått innvilget støtte til deltakelse på nasjonale roverarrangement.
Kretsen var representert på Speidertinget.
Foldrøy speidergruppe har vært uten aktivitet de siste årene. Nå vil to tidligere speidere starte opp
igjen. Kretssekretær skal ha møte med disse 14.jan.
Frist for forhåndspåmelding til kretsleiren var 1. desember: 27 grupper og omtrent 800 personer.
Dette er ventet å øke ved endelig påmelding.
Rovertingets årsmøte blir arrangert 12.-13. januar på Karmøy.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.
RK-sak 04/2019: Årsmelding for 2018
Noen mindre justeringer i forslaget til årsmelding.
VEDTAK: Forslag til årsmelding for 2018 godkjennes for fremlegging på kretstingets årsmøte med de
korrigeringer som ble gjort i møtet.
RK-sak 05/2019: Regnskap for 2018
Kretssekretær la frem regnskapet og balansen for 2018 for kretsstyret. Kretsstyret hadde ingen merknader.
VEDTAK: Regnskapet for 2018 oversendes til revisjon.
RK-sak 06/2019: Budsjett 2019
Kretssekretær la frem forslag til budsjett for 2019. Ingen merknader til forslaget.
VEDTAK: Forslag til budsjett for 2019 godkjennes for fremlegging på kretstingets årsmøte.
RK-sak 07/2019: Terminliste for 2019 og våren 2020
Forslag til terminliste var utsendt på forhånd. Fra Rovertingets årsmøte så kom det forslag om to roverturer.
Kretsens helg høsten 2019 utgår/slås sammen med LØFT 2019 (som arrangeres i kretsen). Dato for julemøtet
blir onsdag 4. desember. Festivalleir foreslås 5.-7. juni. Kretssekretær oppdaterer de nasjonale arrangementene.
VEDTAK: Forslag til revidert terminliste for våren 2019 og terminliste for høsten 2019 og våren 2020 godkjennes
for fremlegging på kretstingets årsmøte.

www.ryvardenkrets.no | post@ryvardenkrets.no

Ryvarden krets av NSF

Side 3 av 3

Styremøtereferat

RK-sak 08/2019: Forslag fra valgkomitéen
Valgkomiteen har lagt fram liste med personer som har sagt seg villige til å stille til valg. Alle verv er dekket.
VEDTAK: Listen over kandidater til valg godkjennes for fremlegging på kretstingets årsmøte.
RK-sak 09/2019: Støtteordning for rovere som deltar på nasjonale roverarrangement
Etter innspill fra både Skår speidergruppe og Rovertingets årsmøte, har kretssekretær laget forslag til
årsmøtesak om økonomisk støtteordning for rovere som deltar på nasjonale roverarrangement. Fordi begge
forslagene er mer eller mindre likelydende og i samsvar med kretsstyrets eget initiativ, legger kretsstyret i
samarbeid med de to forslagsstillerne, frem et felles forslag.
VEDTAK: Forslag til støtteordning for rovere som deltar på nasjonale roverarrangement godkjennes for
fremlegging på kretstingets årsmøte.

Eventuelt
-

Det er fortsatt ikke avklart hvem som skal være teknisk arrangør av kretskonkurransen 2019. Samtidig
med utsending av innkalling til årsmøte vil kretssekretær oppfordre interesserte grupper til å melde
seg.
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