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KSEK
KL
VKL
KS/ØK
KS
KS
Sak nr:
1_2018

2_2018
3_2018
4_2018

5_2018

6_2018

7.1_2018

7.2_2018

Hvem
Nina Dæhli (ND)
Lars Foyn Ranheimsæter (LFR)
Thor Gunnar Mathisen (TGM)
Kjetil Andreas Andersen (KAA)
Morten Sætrang Haakonsen (MSH)
Hans Marius Øverås (HMØ)

Innkalt
X
X
X
X
X
X

Beskrivelse
Avgjørelse om kretsleir 2019.
Trekke seg ut av regionsleir og felles leir med
NBK?
Finne en ansvarlig i ABspeiderne for leir.
Sende ut en forespørsel til alle grupper.
Representant fra KS til friluftsrådet
Ta stilling til søknad og svar på Speidernes
Gjenbruk. Forbundet har sagt NEI til bruk at
speiderliljen og vil ikke dette skal forenes
med speidern?
Nina, Kan du finne frem dokumentasjon på
dette?
Protokoll etter Kretsting
Status?
KA og Kvarme må møtes!
Kretskonkurranse
Hva skal kretsen planlegge og hva skal vi
bidra med.
Sammenslåing med NBK
Rapporten etter sist plan presenteres.

Vi skal sette ned en komite på 2-3 som skal
lage sammenslåingsplan med NBK.

Tilstede
X
X
X
X

Referat
X
X
X
X
X
X

Vedtak
Vedtatt

Ansvar

LFR lager en kunngjøring til gruppene
og sender Nina
MSH tar dette. Friluftsrådet skal ha
Bærum naturfestival 28.mai-3.mai.
LFR avventer svar fra forbundet og
kretsstyret stiller seg bak dette svaret.

LFR

Kvarme og KA er i dialog og skal gjøre
dette etter påsken.

ND

21-22.april. Lars sjekker med KA og
Nina om hva som er status og hva
som er forventet av KS.
TGM presenterte rapporten i korthet
og sender ut de siste oppdaterte
rapporten til KS.
Speiderstyret ønsker en evt
sammenslåing fra 01.01.2019.
Det nye teamet for sammenslåing fra
AB består av TGM, LFR og HMØ. LFR

LFR

Utført

MSH
LFR

TGM
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7.3_2018

8_2018

9_2018

10_2018

11_2018

hører med Bjarne Gram om han
ønsker å være med i gruppen videre.
KL NBK og Lars har hatt samtale og eniget at KS er også enige i dette.
personer med økonomisk interesse ikke skal Forbundskontoret har uttrykt at de
delta i prosessen. Nina ønsket heller ikke å
gjerne støtter med bistand. KS er
delta i den.
enige at vi søker bistand fra
forbundskontoret også når det
kommer til ansettelsesforhold i begge
kretser.
Ansvarsfordeling i KS
NM publiserer på nettsidene våre
Hvordan har ansvarsfordeling vært tidligere? inntil videre og vi fokuserer på å
WEB og Facebook ansvarlig for å skape mer
publisere på både FB og nett før
oppmerksomhet her?
under og etter arrangementer. Også
Fronte Facebook som en
oppdateringer i kretsen.
kommunikasjonskanal til speiderne?
Roverkoordinator: Eirik Måkestad
Økonomi: KAA
Oppfølging av grupper: ND
Ommøblering på KK
Vi rydder på møterommet 3/4 fra kl
Bytte hjørnesofa med møtebord
18. Men beholder sofa-rommet som
Bytte rød sofa på kontoret med arbeidsbord det er. 2 av de røde sofaene legges ut
på finn i 1 uke og kastes deretter om
vi ikke kommer på noe annet å bruke
dem til.
KS - Samordningstur 14-15.April på Solli
Vi utsetter til 28-29.april. Nina sender
et varsel til gruppene med mulighet
for å komme en del av helgen. Agenda
lages.
Mat på KS-møter
Vi har en enkel bevertning mens Nina
beretter om kretsen den siste tiden.
Kretsstyremøtene skal avsluttes
senest 21:00.
TIL INFO:
Kalvøyadagen
Arrangører er i rute og planlegger dette etter
påske.
RLH/LLH
Eirik – August September
Medarbeidersamtale med Nina
Ble avlyst, ny dato avtalt 18.04
Det er planlagt en medarbeidersamtale med
Nina 26.Mars.
Søknad sendt til Bærumsfondet (Generell
Nina sender samme søknad som
1.hjelp) og Sparebankstiftelsen (RBG-AB)
Bærumsfondet til Trygghetsfondet
Vi kan også søke på Trygghetsfondet IF for
inntil 50.000.

LFR

Møtet slutt 20:35
Referat ført av LFR
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