Sogn og Fjordane
krets av NSF

Styremøte 12.12.2011, Førde 12:50
Til stades:
Frida, Mats, Inge, Harald, Erlend
Sak 1, Status oppgaver jfr. Styremøte 4. september
Erlend går igjennom oversikten. En del av sakene går igjen i sakslisten. Det er ikke oppdatert
på nettsidene og av praktiske årsaker er sponsing satt litt på vent.
Sak 2, Terminliste 2012
Styret vedtar den foreliggende terminlisten.
Sak 4, Tilbakemelding JOTA/JOTI
Ingen tilstede har oversikten, utsettes til neste styremøte.
Sak 5, Restanser regnskap/budsjett.
Ektra-ordinært kretsting er gjennomført med 3 i oppmøte. Regnskap og budsjett er godkjent
forutsatt at forbundet går god for gjennomføringen.
Sak 6, Økonomi
Frida går igjennom utestående beløp. For 2010 mangler det en innbetaling, mens for 2011
mangler det flere innbetalinger fra de siste arrangementene.
Vi bør øke fokus på inntekter gjennom Grasrotandelen, momsrefusjon, Frifond og
Studieforbundet Natur og Miljø, både for krets og grupper.
Sak 9, Skal noen belønnes for lang og tro tjeneste?
Erlend henter ut en oversikt fra forbundet over utdelte hederstegn. Fortsetter saken senere.
Sak 11, Roverarbeid i kretsen
Det er tatt initiativ fra 4 rovere i kretsen.
Styret fremlegger ved neste årsmøte forslag om stifting av roverombud og tilhørende midler.
Sak 8, Hvordan øke deltagelse på arrangementer?
Bruk tid på å hjelpe grupper til å få økonomi for deltakelse. Lag oversikt til årsmøtet.
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Det er viktig å holde nettsiden oppdatert, spesielt rett etter arrangementer.
Sak 3, Gruppeledersamling
Vi setter opp noen saker, invitasjon sendes ut.
Sak 12, Eventuelt
Neste styremøte avtales på gruppeledersamlingen.
Møtet slutt 16:00
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