Sogn og Fjordane
krets av NSF

STYREMØTE
Skype, 7. august 2014 kl. 19.00
Sakliste:
1 Rutiner og organisering framover
2 Grupperunde
3 Kretsleir 2015
4 JOTA/JOTI
5/6 Materialforvalter/førstehjelpssaker
7 Strategiplan
8 Rutinedokument
9 Roverarbeid / hvordan ta bedre vare på de eldste?
Referat:
Til stades: Mats, Eirik, Ole, Trine, Remco og Wenche
Forfall:
Frida
Sak 1

Rutiner og organisering framover
Vi såg litt framover på korleis vi må jobbe for å gjennomføre
den jobben vi er valde til. Mats har på grunn av
arbeidsmessige årsaker vært en del fraværende siden
årsmøtet. Han har forklart seg for styret, og seg for seg å være
godt til stede og aktiv fram til årsmøtet. Han stiller ikke til
gjenvalg på grunn av kapasitet og ønske om å ikke sitte som
øverste leder. Foruten å sette opp en møteplan, ble det
foreslått å lage en ny e-post til kretsstyret: styret@sfj.scout.no
Møteplanen blir som følger:
torsdag 4. september kl. 20.00
torsdag 2. oktober 20.00
torsdag 13. november
uke 50: juleavslutning på Skei, fysisk
I tillegg kan det bli litt møter på Skype for arrangements-
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planlegging.
lørdag 10. januar 2015 på Skei: gruppeledersamling
torsdag 5. februar kl. 20.00: styremøte
mars: årsmøte
Sak 2

Grupperunde
Skal vi fiske litt hos gruppene rundt strategiplanen til
kretsen? Frammøte, medlemsmasse, aktivitet i det siste,
planer framover, klar for neste kretsarrangement,
rekruttering, langtidsplan, status, hva kan kretsen bistå
gruppene med? Vi fortsetter med spørsmålsrundene utover
høsten.
Skal vi gjennomføre Lederstart? Wenche foreslår å ha
ledersamtalen på JOTA/JOTI. Her kan ledertrenerne ha
samtalen med hver leder. Vi sjekker opp status for
ledertrening, ifølge vedtatt strategiplan.

Sak 3

Kretsleir 2015
Komité opp å gå i løpet av september 2014.
Komité (navneforslag):
Petter Sødermann
Trine L. Rygg?
Niels Larsen?
Eirik Ulltang Birkeland
Remco Hekel?
Hvor, når, hvor mye?

Sak 4

JOTA/JOTI
Vi må finne noe nytt å lokke med på JOTA/JOTI. Skal vi leie
inn noen til å holde foredrag e.l.?
Eirik og Mats ønsker ikke å ha noe hovedansvar under
arrangementsplanleggingen, men vil være der under
arrangementet. Ole foreslår at Petter Stenstadvold fra
Systrond 1 planlegger og organiserer. Eirik spør.
Rasmus ønsker kjøkkenansvar. Skal vi ha JOTA også på
natten? Flere radioamatører? Amatørjoller i stedet for
kanoer? Knapstad kan brukes av roverne. Teigen leirsted må
leies. Sjekkliste i orden? Mobiler skal ikke brukes under
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fellesaktiviteter/måltider. Ledere og rovere kan ha med mobil
– ikke speidere.
17.-19. oktober.
Sak 5/6

Materialforvalter/førstehjelpssaker
Kretsen har en del utstyr og ønsker å få kontroll på det. Eirik
har sjekket med Kaupanger om lagerplass, og de vet ikke hvor
mye plass de har. Bør vi leie en bod e.l. til utstyret –
plassering på Skei?
Utstyr:
Florø: mattelt
Årdal: diverse utstyr
Florø: kretsbanner, Remco sjekker stanga
Måløy: en del arkivmateriale

Trine logget på kl. 20.40.
Eirik sjekker med Frida – lagermulighet på Skei?
Førstehjelpssekker: Sekkene bør samles inn og oppdateres. Vi
sjekker om noen vil sponse og støtte. Har vi forsikring på
utstyret vårt? Wenche sjekker dette med Niels. Sekkene
samles på JOTA/JOTI, Ole oppdaterer innholdet.
Sak 7

Strategiplan
L-1: Se sak 2. L-2: Wenche sjekker opp fram mot JOTA/JOTI.
L-3: Ledermiljøet i gruppene – tema under gruppesamtalene.
L-4: Kursplan er planlagt. L-5: Ledertrenerne følger opp. L-6:
Arrangementet er avlyst.
V-1: Gruppesamtalen. V-2: Gruppesamtalen. V-3: Vi prøver i
år igjen med roveropplegg på JOTA/JOTI. Eirik sjekker opp
roverengasjement med NSF/Inspiratorene. V-4: Ønsker oss
mediedekning på JOTA/JOTI. Mediepatrulje på JOTA/JOTI?
M-1: Gruppebesøk. Kontaktpersonene tar initiativ der det er
mulig / trengs. M-2: Småspeideraktiviteter – sjekke i
medlemssystemet hvor mange småspeidere vi faktisk har.
Egne opplegg?
S-1: Samfunnsengasjement på JOTA/JOTI. S-2:
Gruppesamtalen. S-3: Speiderne medbringer ingen
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papp/plast på arrangement. S-4: Gruppesamtalen,
integrering.
Sak 8

Rutinedokument
Eirik og Mats ser på årshjul og rutinedokument. Presenteres
på neste møte.

Sak 9

Roverarbeid / hvordan ta bedre vare på de eldste?
Vi må snakke om dette på alle våre arrangement og
gruppeledersamlinger. Speiderne må vite om mulighetene.

Møtet hevet kl. 22.00
Referent:
Mats Brunsvik
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