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REFERAT FRA STYREMØTE 17.06.10
Møtet holdt på Hammeren.
Tilstede: Tone, Dag Ivar, Morten, Hanne Mette, Iren, Erland Bæk ( under pkt Kretsleir)
Ingen kommentarer til forrige møtereferat. Planlagt møte 20.05.10 ble ikke gjennomført da kun en
møtte.
HAMMEREN
Hammeren bærer preg av hard bruk og trenger lett oppussing. Det er behov for å reparere diverse
småting og kaste ødelagt inventar. Det ble ikke noe av planlagt dugnad i vår og ny dato for dugnad
settes til 16/9 kl 18.00.
KRETSLEIR 2011
Ifm. KBK 8/5 ble det holdt et ledermøte med deltakere fra de fleste gruppene i kretsen. Der ble det en
del spørsmål om den planlagte camp-in-camp 2011. Kretsen tok disse spørsmålene videre med
leirkomiteen og fikk svar på dem. På bakgrunn av disse svarene ble kretsen klar over en del
misforståelser og at dette ville bli en helt annen leir enn det vi først hadde trodd. Kretsen mente at
dette ikke ville bli noen god leir for våre speidere, men at vi ville fungert som en ”aktivitet” for
jamboreen. Kretsen meddelte leirkomiteen i forkant av leirkomitemøte 2/6 at Hedmark krets trekker
seg fra denne leiren. Erland Bæk og Dag Ivar Mortensen som var medlemmer i komiteen meddelte på
dette møtet at de trakk seg fra sine verv.
Etter å ha tatt denne beslutningen, måtte styret komme opp med en plan på neste års kretsleir.
Styret tenkte litt gjennom tidligere leirer og hva vi tror er viktige kriterier for neste års leir. Nærhet til
badevann og ønske om å holde oss i vårt eget fylke veide tungt. Vi ble enige om holde leiren i uke 26
(26/6-2/7 2011)ved Osensjøen, så fremt vi finner egnet plass.
Kretsen vil fortsette arbeidet med kretsleir etter sommerferien.
KOMMENDE ARRANGEMENT
Jakt- og Fiskedagene 2010 - Grunnet dårlig timing (leir for Løten og Brækken) samt andre
arrangementer ble det besluttet at vi ikke deltar på arrangementet.
Lederløft 2010 - Kretsen henstiller gruppene om å delta. Det virker som det er et godt program og
med gode foredragsholdere.
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Frifond - Det er muligheter til å søke om frifondmidler, både til lederutvikling og til diverse kurs.
Ledersamling - Høstens ledersamling er flyttet til helga 1-3. oktober, som også er helga for Peff-kurs.
Det er snakk om en av dagene.
Speiderting - Kretsen sender to delegater, Tone Evensen og Stein Arne Bekkum, ihht. Kretstinget
2009.
KRETSTING 2010
Innkalling sendes ut senest 1 mnd før tinget. Sakspapirer sendes ut senest 14 dager før tinget.
Kretsen vil begynne å jobbe med dette etter sommerferien.
NESTE MØTE
Torsdag 2. sept kl 18.00 på Hammeren.
Tone Evensen
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Dag Ivar Mortensen

900 46332

mail@dagim.net
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Hanne Mette Lundberg
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