Sogn og Fjordane
krets av NSF

Styremøte 27.03.2012, Telefon 21:00
Til stede:
Erlend, Tone, Frida, Eirik, Sjur, Wenche
Sak 1, Konstituering
Kretsstyret konstituerer seg etter vedtak på årsmøtet om å prøve ordningen «Oppgaver og
organisering». Følgende fordeling er det i kretsstyret:
Kretsleder: Erlend
Visekretsleder: Eirik
Lederombud: Wenche
Speiderombud: Mats
Roverombud: Sjur
Kasserer: Frida
Sekretær: Tone
Det kom ingen innspill mot kretsleders forslag til fordeling.
Sak 2, Strategi
Kretsstyret har et ønske om å få startet flere speidergrupper. Først ut blir Sogndal, og man må
vurdere om man ønsker å ta med flere plasser. Man henter en del inspirasjon fra Hordaland
krins, som starter i gjennomsnitt 3 nye speidergrupper hvert år. Erlend og Eirik følger opp
dette.
Startpakken til Hordaland krins kan lastes ned for inspirasjon:
http://dl.dropbox.com/u/9768435/startpakke.pdf
Lederombudet følger opp med ledertrening i løpet av året, men dette kommer man tilbake til.
Sak 3, Eventuelt
Kretsbannerkonkurranse – Det er kommet inn forslag om å holde KBK på Kjørnes Camping,
noe som følges opp av Mats.
Neste styremøte blir tentativt 29. april under KBK.
Kretsleder sender ut oppdatert kontaktinformasjon for kretsstyret til alle kretsstyrets
medlemmer. Må gjøres før påske.
Vi diskuterer kort om bruk av bilder med barn på Internett, og finner at vi må være
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oppmerksomme på å ta bilder som kan legges ut. Tone har siste ordet når det gjelder bilder på
nettsidene.
Erlend har fått flere kasser med historisk materiale fra kretsen. Erlend får en oversikt over
dette materialet før neste styremøte slik at vi da kan ta stilling til hva vi ønsker å sende inn til
fylkesarkivet. Man må undersøke om det er noe i protokollene som burde vært husket bedre
enn det huskes i dag, eksempelvis tidligere årsmøtevedtak.
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