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Møte protokoll, Styremøte nr. 3 
Tele-Busk krets styre møte  
Rjukan speiderhus, søndag 11. november 2018 
Tilstede var Aud Elin Lybekk, Knut Erling Hagen, Anna Bahr, Berit Falao, Eivind 
Toreid, Karoline Sando og Jørgen Sando. 
 
Kristian Verket og Hanne Kristine Lybekk meldte frafall 
 
Victoria Havn møtte ikke 
 
Saker 
Årsmøtehelg 
Referater 
Kretsleir 
Eventuelt 

- Studiekontakt/ledertrener 
 

Sak 
Nr. 

Tekst Ansvar 

1 Årsmøtehelg 

 

Årsmøtehelga blir fra fredag 1. til søndag 3. februar 2019 

 

Kurs på årsmøtehelg, forslag om lederkurs til de som ikke er 
godkjente ledere. 

Det foreslås også å arrangere peffkurs samme helga. 

 

Enstemmig vedtatt at det blir tilbud om lederkurs trinn 1 og 
peffkurs, under årsmøtehelga. 

Jørgen Sando står ansvarlig for lederkurset, Knut Erling Hagen 
står ansvarlig for peffkurset. 

 

Det vurderes å bruke Hedenstad grende- og menighetshus som 
lokale denne helga, evt. Fjellhallen i Notodden. 
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Kretsen har fått 20.000 kroner av familie Løvendokkens fond, 
disse går til kurs. 

2 Referater 
 
Referatene fra kretsstyremøtene vil fra nå av bli lagt ut på 
kretsens nettside, lederne blir informert over mail. 
 

 

3 Kretsleir 
 
Kretsleirsjef er Lise-Mari Jakobsen fra Notodden. 
 
De ulike gruppene har ansvar for disse områdene: 
Rjukan – mat 
Hokksund – program 
Notodden – teknisk 
Sandsvær – haik 
 
Leirkomiteen jobber videre frem mot kretsleir. 
 
Aktiviteter: 
Komiteen undersøker muligheter for smiing og sølvgruve-tur 
 

 

4 Eventuelt 
 
Det foreslås å utdanne en ledertrener i kretsen til, i tillegg til Knut 
Erling og Jørgen. 
Dette tenker kretsstyret er positivt, og ønsker å støtte dette. 
 
Alle grupper oppfordres til å foreslå kandidater (helst ledere under 
40). Her tenkes det i første omgang ikke på rovere, da de fleste 
av dem kommer til å flytte i løpe av de neste årene. 
 

 

 


