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Kretsstyremøte 19.02.2017 

Follebu speiderhus 

Tilstede: Eli-Brit Y. Holen, Gunnar Toftegard, Katrine Stensland og Hans Christian Christiansen.  

Fraværende: Oda Lagmandsveen og Åsne Ødegard. 

 

Konstituering og rollefordeling 

 Lederombud - Gunnar 

 Roverombud - Åsne + Oda 

 Småspeiderombud - Katrine 

 Sekretær – Åsne 

 Hjemmesider og Facebook - Oda 

 Kretsendringer – Eli-Brit 

 Peff/13+ - Eli-Brit 

 Oppfølging av Vågå speidergruppe – Katrine (Forbundet har kontakt med dem og hjelper de i 

gang, men det kan være greit at de har en kontaktperson inn i kretsen også) 

 

 Rollen som speiderombud og KBK ansvarlig fordeles på resten av kretsstyret 

  

Nord 2017, hva er status her? - Intet nytt. 

 Transport - Er på plass for de fleste gruppene. 

  

Økonomi/budsjett for 2017 

        Kjøregodtgjørelse i forbindelse med møter i kretsstyret - vedtatt 

        Vågå speidergruppe kan søke om støtte til nyoppstarten. 

  

Kretsens turpoeng. 

        Skal vi bestille flere merker? - Det bestilles nye merker etter behov. 

  

Ledermøte under KBK?  

Ja, vi legger opp til et lite felles ledermøte 

Hvem blir med og representerer kretsen? - Gunnar/Eli-Brit 

  

Kretsendringer? 

Vi må starte dialogen med de andre kretsene vedr. mandatet vi fikk på kretstinget.  

Eli-Brit følger opp dette. 

  

Hjemmesider.  
I dag har kretsen en side som nok er lite brukt, samt at noen grupper har egne sider som brukes (og 

oppdateres i varierende grad). Skal vi slippe gruppene inn på kretsens sider som egne faner/undersider 

uten kostnad for gruppene? – Da blir alle gruppene synlig på nett og slipper kostnaden med egen side.  

  

Gruppene får tilbud om eget område på kretsens hjemmeside eller lenke fra kretsen sin hjemmeside til 

gruppens hjemmeside. Retningslinjer for bruk av hjemmesiden utarbeides. 

  

Annet 

  

Snøhuletur til Rondanen. Flere grupper har planer om å reise opp denne helgen. Eli-Brit ser på 

muligheten for at Vestre Gausdal kjører et «minikurs» for alle før gravingen starter og eventuelt ønske 

om felles transport. 
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Ellers ble det diskutert hva kretsstyrets rolle er, og hva kretsen skal bidra med for gruppene. 

Oppslutningen om kretsen er lav i gruppene, og vi har ingen felles identitet. Vi diskuterte at den beste 

måten vi kan endre dette på og å hjelpe gruppene, er å sørge for flere kretsarrangementer. 

 

Kretsen legger opp til maks 1 høykvalitets kretsarrangement pr. halvår pr. aldersgruppe. Det er 

ønskelig at dette er et fast, forutsigbart årlig arrangement. Utover dette ønsker vi fremdeles at 

gruppene skal invitere hverandre og hele kretsen på tur, og kretsen gjør sitt beste for å koordinere 

dette. 

 

Og vi kom fram til følgende aktivitetsplan for 2017.  

- Gjennomføre ledermøte under KBK 

- Gjennomføre felles Jota for tropp, med besøksdag for flokk 

- Gjennomføre lederhelg i november. 

- Roverne oppfordres til å arrangere minimum 2 arr, f,eks under KBK, jota eller lederhelgen. 

 

 

  

Neste møte 06. mai kl. 12.00 på Fåberg i forbindelse med Kretschef 

 


