Til stede:
Bjørn Roger
Bjørn Erik (hadde med kake)
Kim
Einar
Fravær:
Anne

Kretsstyremøte
Hjemme hos Kim tirsdag 11.november 2014 kl 19.00
Sakliste
1. JOTA på Biri


Arrangementsregnskapet er gjort opp, kr. 6.884,- i overskudd, mot budsjettert kr.
10.000,- Se redegjørelse i referat fra kretsstyremøte 2014-10-23

2. Oppfølging av påbegynte ting


Økonomi: Kretsen har dårlig økonomi, og det ser ut til at vi får et underskudd på 510.000 kr i 2014. Vi kommer til å legge fram forslag på februartinget at den delen av
medlemskontingenten som kretsen får økes fra kr 70 til kr 100 årlig per medlem.
Imidlertid vil ikke dette være nok, all den tid all støtte fra fylket er falt bort. Vi må
fortsatt sørge for skikkelige overskudd på arrangementene våre.



Kretsens facebookside: Åpnes for alle på novembertinget, se referat fra styremøtet
2014-09-11 for å lese hvordan siden skal organiseres/administreres.



Utstyr fra Vestre Toten: Vi har fått en Ally-kano. Er foreløpig lagret hos Nils-Fredrik.
Vi må forhøre oss om noen grupper i kretsen vil ha den, evt om vi vedtar at den blir en
del av kretsens kanohenger 1 eller 2.

3. Noe nytt fra ansvarsområdene?


Bjørn Roger: vekst, kurs, forbund
i. Forbundet har øremerket midler som skal brukes til vekst – kan søke
ii. Fjellederkurs i mars 2015
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Bjørn Erik: økonomi, mjøsklubbleir
i. Vi hadde en real økonomigjennomgang på forrige styremøte
ii. Det har vært møte i leirkomiteen, Bjørn Erik stilte fra oss.
1.

Invitasjon kommer før jul

2. Pris: ca. 2000 kr.
3. Det blir vanlig haik
4. Motto: Der land og sjø møtes
5.

Påmelding rundt påsketider

6. Fakturering etter 14 dager
7.


Ettertekst: Overskudd etter leiren fordeles på kretsene etter hvor
mange medlemmer kretsene hadde

Kim: hjemmeside, rover
i. Kim sørger for en roverbowling i løpet av januar eller februar 2015
ii. Roverbowlingen legges inn i terminlisten

4. Gruppeansvarlige


Brandbu: Anne og Bjørn Roger
i. Se egen rapport vedlagt dette referatet



Leira: Einar og Bjørn Erik
i. 24 betalende medlemmer så langt i 2014
ii. Bør besøkes rett på nyåret



Bagn/Begnadalen: Anne og Bjørn Roger
i. Bagn: 21 betalende medlemmer, nedgang på 36 medlemmer på ett år
ii. Begnadalen: INGEN betalende medlemmer i 2014, men 15 registrerte. 1 aktiv
leder.
iii. Det haster med besøk til disse to gruppene
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5. Speidertinget


Kjapp gjennomgang av de viktigste sakene



Einar la fram powerpoint-presentasjon, som også skal legges fram på novembertinget

6. Novembertinget


Terminliste. Sendes ut på forhånd, sammen med en ”påminnelse” om ting og reviderte
sakspapirer.



Einar kontakter valgkomiteen om de vil ha noen minutter på tinget



Kim presenterer kretsens nye facebook-side



Bjørn Roger forteller om Friluftslivets år 2015
i. Ung prosjektleder, støttes av oss (16-25 år) – forslag: Elin fra Biri
ii. Bjørner i bjørka, St. Georgsdagen 23. april
iii. Uteovernatting 13. – 14. januar for Torvild Sveen, kick-off for FÅ15
1.

Ettertekst: Torvild har sagt ja 

iv. Mitt klaTRE
v. Haikeligaen, kick-off 13. januar
vi. Forslag til krets- og gruppearrangementer ifm FÅ15


Fordele oppgaver før tinget
i. Bjørn Roger: Terminliste
ii. Bjørn Erik: Økonomi
iii. Runar fra Gjøvik: Forum
iv. Einar: Speidertinget
v. Bjørn Roger: FÅ15
vi. Teknisk
1.

Anne baker kringle og sørger for kaffe/te

2. Ettertekst: Kan Kim kjøpe med brus?
3. Tore har nøkkel, Bjørn Roger avtaler med han
4. Einar lager powerpoint-presentasjonen
5.

Ettertekst: Bjørn Roger kommer rett fra kurs i Oslo, og vil ikke
komme før rett før tinget starter. Andre i styret må sørge for det
praktiske. Ble glemt å opplyse om på styremøtet.
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7. Eventuelt


Sted for februartinget
i. Einar har sjekket med Hoff Gjestgiveri angående februartinget. De skal ha 23000 kr for å leie ut en kveld. Mat kommer i tillegg
ii. Einar sjekker pris for mat



Oppfordring fra den nyvalgte speidersjefen, om å gi oss selv som krets 3 pluss og en
utfordring. Vi kom fram til dette:
i. + Det er i motbakke det går oppover! Alt som går ned må nødvendigvis falle
opp!
ii. + Ledersamarbeid på tvers av gruppene i kretsen er vi gode på. Det er ogsp
godt samarbeid med de andre kretsene i regionen, ikke bare ifm kurs.
iii. + Vi er kjempegode på å arrangere felles kretsarrangementer, vintertur i
februar, St. Georgsdag i april, KBK i mai (sammen med Gudbrandsdal) og
JOTA i oktober.
iv. ∆ Snu den negative trenden i medlemsutvikling. Vi har falt med ca 50
medlemmer siden i fjor, og er nå nede i ca 180 betalende medlemmer. For
bare 5-6 år siden hadde vi nesten 500 medlemmer.



Støtte til Jamboreedeltakelse
i. Vi har fått en søknad om støtte til Jamboreedeltakelse
ii. Vi besluttet at vi gir kr 500 eller 1000 pr søknad, summen er avhengig av hvor
mye penger kretsen har igjen i lederfondet
iii. Bjørn Erik sjekker hvor mye vi har igjen i lederfondet
iv. På novembertinget oppfordrer vi jamboreedeltakere til å søke kretsen om
støtte

Referent: Bjørn Roger
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