Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Lørdag 23. februar 2019 kl. 12:00

Sted:

Lier

Tilstede:

Anna Tveit, Julia R. Turkerud, Espen Sørensen, Magnus M. Aronsen (vara),

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:

Hildegunn L. Fjelland (påtroppende kretssekretær)

Forfall:

Irmelin L. Midtskog, Marius Johannessen, Sylvia Thör (vara), Jakob Ares Løve (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.

Saksliste
RK-sak 14/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

RK-sak 15/2019

Godkjenning av referat fra styremøte 2. februar 2019

RK-sak 16/2019

Tilbud om arbeidsavtale til ny kretssekretær

RK-sak 17/2019

Budsjett kretsleir 2019

RK-sak 18/2019

Kretskonkurransen 2019
Eventuelt
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Styremøtereferat

RK-sak 14/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslista ble sendt ut mindre enn en uke før møtet, men møtet var varslet. Ellers ingen merknader til innkalling
eller saksliste.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.
RK-sak 15/2019: Godkjenning av referat fra styremøte 2. februar 2019
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 2. februar 2019 godkjennes.
RK-sak 16/2019: Tilbud om arbeidsavtale til ny kretssekretær
Kretssekretær har i samarbeid med kretsleder og forbundskontoret utarbeidet forslag til arbeidsavtale for ny
kretssekretær.
VEDTAK: Kretsstyret godkjenner arbeidsavtalen slik den er foreslått. Dersom tilbudet om arbeidskontrakt
aksepteres av Hildegunn Fjelland, tiltrer hun i stillingen 1. mars. Kretsstyret godkjenner én mnd. overlapp, slik at
avtroppende kretssekretær er ansatt frem til 1. april.
RK-sak 17/2019: Budsjett kretsleir 2019
Kretsleirkomiteen har sendt foreløpig budsjett til godkjenning hos de tre kretsene. Det var på forhånd stilt
forventninger til et overskudd på minst kr. 300 000, mens det foreløpige budsjettet har kun ca. kr. 260 000.
Kretsleirkomiteen kommenterer at dette er foreløpige beregninger basert kun på de gruppene som er
forhåndspåmeldt. I tillegg mangler også inntekter fra profilartikler. Endelig budsjett vil bli oppdatert etter
påmeldingsfristen og forventes å vise minst kr. 300 000 i overskudd.
VEDTAK: Kretsstyret godkjenner budsjettet med merknad om at det forventes at endelig budsjett viser et
overskudd på minst kr. 300 000.
RK-sak 18/2019: Kretskonkurransen 2019
Kretsstyret er teknisk arrangør og konkurransen legges derfor til Lier. I tillegg har Åkra speidergruppe tilbudt
seg å bidra. Kretsstyret er takknemlige for dette og vil ta kontakt for å avtale konkrete oppgaver. Påtroppende
kretssekretær er også medlem i kretskonkurransekomitéen og vil dermed være et naturlig bindeledd. Styret
gikk gjennom oppgaver og behov og fordelte ansvar mellom seg.
VEDTAK: Ansvar for oppgaver og avklaringer knyttet til kretskonkurransen 2019 blir fordelt mellom styrets
medlemmer slik som avtalt i møtet.

Eventuelt
-

Følgende datoer er aktuelle for neste kretsstyremøte: 26.-28. april, 19. mai og 10.-12. mai.
Kretssekretær undersøker hva som passer best.
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