Kretsstyre møte 15.10.20 på Teams
Tilstedte: Nils Erik, Paul, Anders, Tordis, Inger Helen og Kristine
Neste møte: 22.10.20 kretskontoret (for de som det gjelder)
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Ansvars fordeling styret
Styrets oppgaver
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Ekstra ordinært
kretssting
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Speidertinget 2020
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Møte sekretær: Tordis og Kristine
Hvem som har ansvar for utleie av stiftegården: Husstyret
Eiendommer/oppfølging vedlikehold: Anders (Hovedansvaret) Eirik?
Materialforvalter: Anders og Kristine
Økonomiansvarlig: Tore Thorbjørnsen og Nils Erik
Skrive under bilagene: Paul, Anders og Håkon
Hjemmesiden/Facebook og Instagram: Håkon, Tordis og Kristine
Arrangement ansvarlig: Tordis og Kristine
Nystart grupper: Nils Erik og Paul
Ansvar utleie av utstyr og diverse: Anders og Kristine
Oppfølging av leietaker stiftegården: Husstyret
Oppfølging av leietakere eiendommer/Hytter: kommer vi til seinere
Administrasjon/kontor funksjoner: Tordis og Kristine
Tordis tar opptaket av møte
Tordis og Anders skriver referat og Kristine skriver ned avstemningene
Tordis er tilgjengelig fra 16.15, de kan kontakte henne hvis de for problemer med å komme inn.
Inger Helen og Paul kommer kl.1700
Onsdag 21.10.20 kl.21.00 blir det et kort teams møte, Dere som ikke kan være med si i fra om dere har noe å
påpeke til ekstra ordinært møte før møte.

➢
➢
➢ Anders og Kristine blir med på møte via nett.
➢ Nils Erik, Paul og Tom reiser inn.
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Smul leir 2020

De som blir med på små speider møte slutten av denne måned, blir med å avstemme om de vill ha en smul leir neste år,
om det blir i mai eller juni.
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Støtte koronatilskuddet

Vi har fått støtte på 71 050 kr.
De pengen blir brukt/øremerket til leiren sommeren 2020.
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Eventuelt

Neste møte etter Ekstra Ordinært kretsting blir onsdag 04.11.20, det blir på kretskontoret kl.1800

