
 Kretsstyremøte i Sandsvær 22.02.20 

Til stede fysisk: Aud Elin Lybekk, Knut Erling Hagen, Ulf Peter Muggerud 
Digital deltagelse: Hanne Kristine Lybekk, Marte Kleiverud Johansen, Knut Einang Heisholt 
Meldt avbud: Leif Olav Brenna 
Andre: Eivind Toreid, Jørgen Sando 

Referent: Hanne Kristine Lybekk  

1.  Årsmøte 
Dato: 21.Mars klokka 17:00 
Sender forespørsel til Notodden om menighetshuset er ledig.  
Planlegger også for heldigital samling. 
 
SAKSLISTE 
1.1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
1.2. Valg av møteleder og to til å signere protokollen 
1.3. Forretningsorden 
1.4. Ord for dagen 
1.5. Årsrapport år 2020 
1.6. Regnskap år 2020 
1.7. Budsjett år 2021 
1.8. Innsendte saker 
1.9. Valgår 2021, Følgende er på valg: 

Visekretsleder(2021-2023) 
Kasserer(2021-2023) 
Styremedlem 
Roverkontakt 
Revisor 
1.Vara 
2.Vara 
3.Vara 

1.10. Avslutning 
2. Terminliste 

22.-24.Mai Pinseleir 

Det undersøkes om det er mulig å legge kretsbanner kvalifiseringen til Pinseleiren. 

13.Juni NM I SPEIDING 

NM i speiding blir desentralisert. Hver krets kan delta med det antallet patruljer som 
vanligvis kan kvalifiseres. Selve arrangementet blir avholdt 13.Juni. Antallet patruljen 
kretsen vil melde på må fylles ut innen 3.Mars, men kvalifiseringen kan avholdes og 
meldes inn senere enn dette. 
Kretsen trenger en kontaktperson for NM i speiding: Knut Erling Hagen 

Tele-busk krets av Norges speiderforbund 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
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26.Juni-2.Juli Kretsleir 

3. Bestille flere kretsmerker 
Kretssekretær har vært i kontakt med Speider-Sport og forhørt seg om opplag av nye merker. 
Speider-Sport kan lage opp nye merker basert på bildet de har fått tilsendt, og foreslår at de 
kan ta over salget og selge merket i sin nettbutikk.  
Prisen per merke blir da 20 kr per stk.  
 
Kretsstyret syns dette er en god ide, og vedtar dette. 

4. Agenda 2021 
Sted: Sandven er ledig, men trenger datoer for å booke. 
Tid: 26.Juni - 2.Juli 
Pris: 1200 kr per deltaker. 
Påmeldingsfrist: 1.Mai 
 
Leirområdet koster 500 kr per døgn. Ca. 3000 kr for hele uken.  
 
Åpningsleirbål nasjonalt er den 26.Juni. Denne kan vises på storskjerm med prosjektor, 
alternativt kan vi høre med skolen i Atrå om å låne lokaler for visning. 
 
Program: 
- Flåtebygging som forhåndsoppgave. 
- Bruke Agenda opplegget som økter. 
 
Mulige haikeruter: 
- Sabotørruta (krever transport) 
- Gaustadtoppen (krever transport) 
- Lokalt utkikkspunkt 
Det kan bli aktuelt å låne/leie minibuss for transport. Dette sjekkes opp. 
Jørgen, Eivind og Marte ser videre på dette. 

5. Eventuelt. 
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