
Referat fra kretsstyremøte mandag 4. mars på kretskontoret  
Til stede: Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Vilde S Snekkestad, Per-Ole Larsen, Sven Erik 

Gunnerød, Jonas Fredriksen. Lene Loftesnes (kretssekretær) 

 
Sak 20/13  Godkjenning av referat fra møtet 04.02.13 

  Vedtak: Referatet er godkjent 

 

Sak 21/13 Kretstingets årsmøte 

  Oppgavene ble fordelt. 

  Vedtak: Årsmøtet er i rute.  

 

Sak 22/13 Småspeidersamling/Tiurleik 

Tiurleikkomiteen er positiv til St.Georgsgildenes intitiativ om en løftefornyelsesseremoni. Det 

er ingen som har meldt seg til å arrangere småspeidersamlinga. Kretsstyret har fått utfordring 

om å lage teoretisk oppgave. 

Vedtak: Lene sender ut en ny mail om at vi trenger arrangører. Vi må ha det klart senest på 

årsmøtet onsdag 6. mars. Tone lager teorioppgave til Tiurleiken og sender det rett til 

Tiurleikkomiteen. 

 

Sak 23/13 Ansettelse av ny kretssekretær 

  Det har kommet inn to søknader som ligger vedlagt til innkallinga. 

Vedtak: Ole Harald Flåten kalles inn til samtale etter årsmøtet onsdag 6. mars. Ola og Tone 

tar seg av intervjuet. Lene er med i starten for å fortelle om oppgaver. 

    

Sak 24/13  Temakveld for ledere 22. mai 

Vedtak: temakvelden arrangeres på Torød. Det brukes opplegg som var ment å ha tidligere da 

det ble avlyst. 

 

Sak 25/13 Regnskap pr 28.02.13 

Regnskapet viser et underskudd pr 28.02 på kr 24.121,62,-, men det er enda ikke kommet inn 

noen midler verken fra kontingent eller fra BUR. 

Vedtak: regnskapet tas til etterretning. 

 

Sak  26 /13  På terminlista 

6. mars  kretstingets årsmøte 

8.-10. mars Peffkurs 1 

8. april  Styremøte 

26.-28. april Tiurleik 

27. april Småspeidersamling 

Vedtak: arrangementene er under kontroll- 

 

 

Sak 27/13  Post   

 Invitasjon til årsmøte i BUR 14. mars (se vedlegg) 

Vedtak: Thomas Lien er leder, men kretsstyret skal se på muligheten til å sende flere.  

   

 

Sak 18/13  Eventuelt 

 Ola var på fellesmøte i FNF og informerte om det. De har også kontordag en dag i 

uka, skal vi kontakte dem for å høre om muligheter for samarbeid? FNF har et 

arbeidsutvalg som vi er invitert til å være med i. 

 

 

 

 


