Sogn og Fjordane
krets av NSF

Styremøte 31.05.08 på Byrkjelo, kl. 11.00
Saker:
1. Høstens arrangementer
2. Rovertreff på Jølster
3. Førstehjelpskurs
4. Verktøykassene
5. Eventuelt
Referat:
Tilstede: Niels, Inge, Johan, Eirik, Wenche, Anne Mabel og Kristin.
Sak 1 Høstens arrangementer
Gruppeledersamlingen 6 sept. går ut.
JOTA – Fagerneset, 17.-19. oktober.
Kretsting – 8.november.
Eirik foreslo at vi skulle få noen fra NSF sentralt til å komme og gi
informasjon om landsleiren 2009 på JOTA-samlingen i oktober. Kristin
skriver til NSF. Vi vil kombinere JOTA/JOTI og gruppeledersamlingen.
Vi kaller det derfor ledersamling. Vi gir gruppene melding om at ledere
og foreldre som er med på JOTA er velkommen.
Det er ønske om et kurs i juletradisjoner (mat) i november.
Sak 2 Rovertreff på Jølster
Det er 7-8 som er påmeldt til nå. Mats Brunsvik er ferdig i militæret i
august og har lyst til å engasjere seg mer i speideren. Skal prøve å få til et
tilbud til rovere i løpet av høsten (en av de siste helgene i sept).
Sak 3 Førstehjelpskurs
Anne Mabel avtaler et kurs tidlig på høsten. Vi inviterer alle gruppene i
kretsen.

Sak 4 Verktøykassene
Rapport fra Thorleif som har hatt møte med Måløy speidergruppe
27.05.08. Wenche har hatt møte med Førde, Florø og Naustdal i Florø.
Verktøykassene ble godt mottatt og ser ut til å være et godt verktøy for
gruppene. Niels venter på avtale med gruppene i Sogn.
Sak 5 Eventuelt
Niels informerte fra KL/KS-seminaret. NSF har planer om å selge sine
eiendommer. Kretsen har fått i oppgave å lage en pioneroppgave som skal
brukes på Lederløft på Ingelsrud i august.
Det er laget en førstehjelpssekk til hver region, Sogn, Sunnfjord og
Nordfjord. Det er ledertrenerne som har ansvar for denne. Den skal være
med på kretsarrangementer.
Kulturmidler: Vi har fått kr 15 000 i år. Dette er noe mindre enn vi har fått
før, men vi var litt sent ute med søknaden.
Kjøregodtgjørelse: Dette er en sak som vi skal ta opp på høsttinget under
budsjett. Skal den økes eller ikke?
Møte slutt kl. 13.30.
Referent: Anne Mabel
Kristin Osnes Jakobsen,
kretsleder

