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Sak 1

Valg
Valgkomiteen har kommet med sin innstilling til kretsstyret,
men de er fortsatt gruppenes kontakt om det skulle være flere
forslag til styret.
Kretsstyret sender ut mail til gruppene og minner på at de
kan komme med innspill på kandidater til kretsstyret,
speidertinget, speider- og roverforum, samt innspill til
kretsleirkomité.
Niels kom også med forslag om å utnevne materialforvalter ,
dette var vi enige i, og vil ta det opp på årsmøtet.

Sak 2

Strategi
Kretsstyret har fått innspill fra Kaupanger ang. Bla. Bruken
av ordet «skal» i en startegiplan.
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Grupperingen som var tilstede på gruppeledersamlinga
diskuterte planen en stund.
Alle gruppene hadde mulighet til å komme med innspill før
møtet, men veldig få var innkommet.
Grupperingen har arbeidet frem et forslag som kretsstyret
ønsker å stille seg bak.
Gruppene får en ny sjans til å komme med ytterligere innspill
før årsmøtet, men diskusjon rundt strategiplanen vil det ikke
bli åpnet for under årsmøtet.
Sak 3

Kretsleir
Vi diskuterte kretsleiren. Årsmøtet i 2013 bestemte at leiren
skal gjennomføres i 2015 i Nordfjord. Kretsstyret informerte
om at gruppene nfra nå av og frem til årsmøtet kan fremme
forslag til medlemmer av kretsleirkomiteen. Man ønsker en
blanding av unge og eldre medlemmer, slik at man får en flyt
i fremtidig planlegging.
Gjennom diskusjoner har det kommet frem forslag om leir i
Refvik, Måløy i Nordfjord.
Dette får bli opp til en fremtidig leirkomité å avgjøre.

Sak 4

Arrangementplan
Vi gikk gjennom arrangementplanen og diskuterte den punkt
for punkt. Systrond har et ønske om å flytte KBK og
ledertreningen i April, grunnet Kjerringi open.
I Nordfjord og Sunnfjord er det mange konfirmasjoner de to
første helgene i Mai, derfor er det ikke heldig at vi har KBK
disse helgene av deltagermessige årsaker. Dette ble diskutert
frem og tilbake, og vi endte opp med at helgen 4.-6. april er
en mer passende helg. Remco sjekker om Knapstad er klar
dette tidspunktet.
Vi må også i år ta hensyn til at vi har fått 3 plasser på NM, og
derfor må gjøre rom for dette i budsjettet.
Vi så også gjennom mindre endringer, fjerning og tillegg av
arrangementer.
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Når det gjelder ledertreningshelgen 25.-27. april, jobber
Wenche med å finne en helg som passer bedre ifm ønskene
fra Systrond.
Sak 5

Diverse
5.1 Regler på arrangement
Etter forskjellige episoder på de siste kretsarrangementene er
det et ønske fra kretsstyret at vi utarbeider et enkelt sett med
leir-/arrangementsregler. Disse reglene forplikter gruppene
og speiderne å forholde seg til.
Wenche presenterte et enkelt sett vi kan ta utgangspunkt i.
Kretsstyret utarbeider reglene slik at vi tar dette opp som en
årsmøtesak.
Dette var det stor enighet om.
5.2 Nettsidene og Facebook
Nettsidene våre er altfor dårlig oppdatert, dette tar
kretsstyret på seg skylden for. Kretsstyret skal jobbe videre
for å komme à jour med møtereferat og lister, men trenger
også hjelp fra gruppene med «lokale saker» å fylle opp siden
med.
Facebook ble også diskutert. Det var enighet om at vi
avventer dette til nettsidene er skikkelig oppe og går.
5.3 Ledersamtale og ledergodkjenning
Temaet ble tatt opp, og det viser seg at det er mange år siden
dette ble skikkelig gjennomført. Det ble uttrykt ønske om at
kretsstyret skal hjelpe gruppene med å følge opp
ledersamtalen og ledergodkjenningen.
Det ble også foreslått å ta opp dette som et temakurs under
JOTA/JOTI for ledere.
Også ønske om en gruppeledersamling på høsten med
«småkurs» som økonomi og søknadsprosesser osv. som
tema.

Møtet ble hevet kl. 16.10.
Referent: Mats Brunsvik
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