Til stede:
Bjørn Roger
Anne
Bjørn Erik
Kim
Einar

Kretsstyremøte
Hjemme hos Anne tirsdag 9.desember 2014 kl 18.00
Sakliste
1. Julebord


Anne hadde ordnet i stand et skikkelig julebord. Vi ble mette!

2. Novembertinget


Inntrykk etter novembertinget
i. Styret syns vi skal fortsette med å servere middag på årsmøtet. Det er sosialt,
det ”åpner” litt og vi tror at flere velger å komme dersom det serveres mat før
selve årsmøtet. Pga kretsens anstrengte økonomi sendes regning for mat til
gruppene.
ii. Årets årsmøte holdes på Hoff Gjestgiveri. Vi betaler der kr. 200,- per person.
Dette inkluderer møterom, middag og kaffe. Kretsen dekker kake til kaffen.
1.

Einar bestiller, og følger opp med antall

iii. Innkalling sendes ut før jul med påmelding innen 30. januar med ca antall
delegater
3. Oppfølging av påbegynte ting


Økonomi: KL ønsker en egen sak vedr. kretsens dårlige økonomi på tinget i februar.
Det er ønskelig å legge fram et forslag som tinget skal stemme over, som binder oss til
en løsning som vil skape overskudd på fast basis. Vi diskuterer dette litt, med
bakgrunn i innspill på novembertinget.
i. Vi legger fram følgende forslag:
1.

Øker kretskontingenten fra 70 til 100 kr/medlem. Gjelder fra 2016

2. Salg av Allykano (Vestre Toten)
a.

Bjørn Erik sjekker på Finn.no hvor mye vi kan regne med å
få igjen for en sånn kano

3. Tidspunkt for v-v-vintertur 2016


Kretsens facebookside – status nå
i. Lagt ut info om støtte for WJ, frist for søknad 1. mai
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4. Noe nytt fra ansvarsområdene?


Bjørn Roger: vekst, kurs, forbund
i. Intet



Bjørn Erik: økonomi, mjøsklubbleir
i. Bjørn Erik og Bjørn Roger, med støtte av økonom Einar lager forslag til
budsjett før neste styremøte (4.januar).
ii. Første leirinfo er sendt ut
iii. Teknisk har trukket seg. Gudbrandsdal krets har funnet ny kandidat



Kim: hjemmeside, rover
i. Intet

5. Friluftslivets år 2015


Hva skal kretsen søke støtte om?
i. Ved og mat for v-v-v-vintertur
ii. Mat, lokale og radiogjengen på JOTA. Vi vil prøve å få til samarrangement
med Gudbrandsdal krets
iii. Lokale, mat og postutstyr til KBK
iv. Søknadsfrist 15. januar. Bjørn Roger lager søknad.

6. KBK 2015


Gausdalsgruppene har trukket seg, og ballen er spilt tilbake til oss
i. Biri speidergruppe påtar seg arrangementet
ii. Holdes sannsynligvis på Strandenga – ledig da

7. Bestemme møtedatoer fram til årsmøtet


Søndag 4. januar hos Einar



Tirsdag 20. januar hos Kim

8. Eventuelt


Årsmøte 2015
i. Frist for innkomne saker settes til 16. januar
ii. Saklista må ut senest 23. januar
iii. Vi må sette i stand regnskapet kjapt etter årsskifte



Valg
i. Vi snakket litt om det
ii. Bjørn Roger kontakter valgkomiteen

Referent: Bjørn Roger
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