Kretsstyre møte 17.06.2021 (Kort møte på teams)
Til stede:

Nils Erik, Inger Helen, Håkon og Gustav Drivenes

Forfall.:

Anders, Paul, Kristine

Sted.:/Tid.:

Teams kl 19:00

Sak Hva
1
Konstituering
av nytt styre

Info
Kretsleder ønsket velkommen til første møte med nytt
styremedlem Gustav Drivenes. Alle styremedlemmer har nå fått
oversendt de oppgaver som påligger styremedlemmer å ta del i. Vi
tar en gjennomgang av disse på neste møte.

2

Nytt styremøte

3

Regnskapet

4

Bank
forbindelse

5

Støtte Sjøpeff 2

Neste styremøte berammes til 05 august. Kl. 19.00
Hvis mulig ønskes personlig tilstedeværelse. Om ikke foregår
møtet på Teams
Regnskap og budsjett første halvår ferdigstilles og gås gjennom på
neste møte.
Sparebanken Sør har konvertert vår banktilgang til nettbedrift.
Kostnader vil øke, den endelige oversikt vil bli presentert på neste
møte. Frem til neste møte vil Administrator til bank være
Kretsleder og bruker Tore Thorbjørnsen. Kostnad pr bruker vil
etter den info vi har mottatt bli på kr 40,- pr mnd, pr bruker.
Kretsen har mottatt søknad om refusjon for deltakere til sjøpeff 2
som i år arrangeres lokalt hos 7 Kristiansand sjø. Da dette kurset er
for sjøspeidergrupper og ikke alle grupper i kretsen må en ta
stilling til om dette faller inn under kretsens arrangementer for
støtte.

6

Hytte
Hågensvann

7

Økonomi

8

Tilgang epost

Styrets vedtak.: Da Sjøpeff1 og 2 kun er for sjøspeidere faller
dette arrangementet utenfor kretsens kurs for støtte. Styret
informerer søker om at det ikke gis støtte til dette kurs.
Enstemmig avslag.
SBG Agder ønsker å disponere hytte (tidligere eier 8 Kr.sand MS).
SBG Agder ønsker å disponere hytta fra 01/06/2021 til august
2022. Kostnader som påløper krets er forsikring og eventuelle
kommunale avgifter. Andre kostnader dekkes av leietaker. Det gis
ikke noe betaling for utførte arbeider.
Styrets vedtak.:
Kretsstyret utarbeider avtale som signeres av begge parter.
Enstemmig vedtatt.
Kretsen har mottatt midler fra Buria med ca kr. 67 000,- for 2021.
Midler tildeles ut fra søknad som retter seg mot arrangementer i
2020 og kommende plan for 2021.
Det opprettes ny tilgang til nytt styremedlem
Gustav@sorlandetkrets.no
Vi ser ellers over de andre tilganger som er ute hos tillitsvalgte.
Det koster oss ca kr 1.200,- pr bruker pr år.

Møtet avsluttet kl 1945
Referent
Nils Erik

Ansvar/Frist

Nils Erik sender
melding

Nils Erik Lager avtale
som sendes ut for
signering

