Sogn og Fjordane
krets av NSF

Styremøte søndag 14. september 2008 på Byrkjelo
Saker:
1. JOTA/JOTI
2. Lederløft
3. Kretsting
4. Speiderting
Referat:
Til stede: Wenche, Inge, Eirik, Johan og Niels.
Vi startet møtet med mat.
Sak 1 JOTA/JOTI
Vi hadde besøk av radioamatør Reidar. Vi avtalte at han skulle ha samme hytte
som sist.
Niels bestiller 150 merker, sjekker at alt er ok med husbestillingen. Hvis det er
interesse for t-skjorter bestiller vi det. Inge og Eirik har ansvar for
arrangementet, innbydelsen, påmeldingen. Husk at vi vil ha 1 voksen pr 10
speider.
Wenche tar ansvar for mat og hovedhus. Niels snakker med Daniel om han
kan være medansvarlig med Wenche. Wenche bestiller mat, bruker det lokale
Coop der det er mulig, de kan sikkert kjøre det ut og. Vi ble enige om at
gruppene skulle lage lørdagsmiddagen selv, fordi vi har fått signaler om at vi
blir over 100. Da blir det for mye for stab og stå for det og.
Eirik tar kontakt med NSF om landsleirinfo-besøk.
Per Roar fra Kaupanger omkom på speidertur, dette var veldig trist, Inge ville
snakke med Kaupanger, og eventuelt si noen ord om det på Jota.
Niels deltok fra styret i begravelsen, vi sendte en bårebukett.
Sak 2 Lederløft:
Niels orienterte om pioneraktivitet han og Thorleif hadde hatt på lederløft,
etter forespørsmål fra NSF. De valgte spleising, ca 25 deltok.
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Sak 3 Kretsting
8. november. Vanlige tingsaker, vil prøve å få til et førstehjelpskurs samme
dag, Johan tar ansvar for det.
Sak 4 Speiderting
Niels og Eirik deltar.
Neste styremøte fredag 7. november 2008.
Referent: Wenche Selland.
Kristin Osnes Jakobsen
kretsleder
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