Sogn og Fjordane
krets av NSF

Styremøte 05.04.08 på Flatene skule i Førde, kl 11.00
Saker:
1. KBK i Leikanger
2. Sikkerhetskurs
3. Øvrige arrangementer
4. Eventuelt
Referat:
Tilstede: Wenche, Niels, Anne Mabel, Kristin, Eirik og Inge
Forfall: Johan Birkeland
Sak 1 KBK i Leikanger
Foreløpig svært få påmeldte, per påmeldingsfristen 3 speidere. Det er klart
at 3 grupper til kan komme. Inge og Eirik har laget klar oppgaver og
dommerskjema m.m. og lagt det inn på data slik at en sparer en del arbeid
i framtiden. En må gjøre gruppene oppmerksomme på at patruljene må
ha minst 3 speidere for å kunne delta på NM.
Sak 2 Sikkerhetskurs
Her er det 2 påmeldte ved påmeldingsfristen. Prøver å få tak i instruktører
til førstehjelpskurs og prøver å få gjennomført disse i regionene. Wenche
tar en ringerunde for å finne flere interesserte, evt. avlyse kurset.
Sak 3 Øvrige arrangementer
Det sendes ut invitasjon til vestlandsmesterskap til alle gruppene. Niels
skal reise. Arrangementet er 23.–25. mai.
Roversamling på Jølstraholmen 6.–8. juni. Det er lagt opp til rafting.
Naustdal og Førde er arr. slik at en ikke blir lagt under kretsarrangement
på grunn av kostnadene. Det blir ikke reisefordeling. Kretsen støtter med
kr. 150,00 pr. deltager, og oppfordrer gruppene til det samme.

JOTA/JOTI 17.–19. oktober. Prøver å få det til på Fagernes. Vi vil skille
på pris for de som bor i hytte og telt for å stimulere bruk av telt. Det vil
koste 50 kr per døgn å bo i hytte. Alle må ha med personlig utstyr, som
bestikk, tallerken og kopp.
Sak 4 Eventuelt
Kretsen vil kjøpe inn 2 gassbluss i tillegg kjøpes det inn store panner.
Midlene bli tatt fra overskuddet på kretsleiren 2007.
Verktøykassene er kommet. Styret vil dele gruppene mellom seg og deles
ut til gruppene ved gruppeleder.
Hjemmeside: Eirik og Inge har vært i Oslo på forbundskontoret og fått
opplæring i oppsett av kretsens hjemmeside. Kretsstyret er lagt inn, og
det vil bli lagt inn informasjon om tidligere leire m.m. Dette koster
2000 kr. i engangsstønad til NSF – videre kostnader er det ikke.
Møte slutt kl. 13.30.
Referent: Anne Mabel
Kristin Osnes Jakobsen,
kretsleder

