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 Referat Kretsstyremøte 
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E-post: vestmarka@speiding.no 

Kretsstyremøte xtramøte - 2020 
Dato: 25.03.2020 

Tid: 19:00-20:20 

Sted: Nettmøte  

 

 

 

1) Status Korona – styremedlemmer, ansatte og gruppene  
2) Årsmøtene:  Det sendes ut ny invitasjon til møte når 

gjennomføringsmetode er klarlagt. 
a. Nettløsninger for å gjennomføre alle tre OAH, HH og AEN lager prøve ting med 

avstemning.  
b. Navn og logo – se eget vedlegg  Stemmes over på årsmøte som planlagt 

.Sendes ut på nytt med sakspapirer 
c. Delegater ting og forum – se eget vedlegg Stemmes over på årsmøte som planlagt. 

Mail til Gruppene/ombud om å finne 
flere gode kandidater. TGM 

d. Leikvinjar  Stemmes over på årsmøte som planlagt. 
e. De enkelte årsmøtene Det sendes ut ny invitasjon til møte når 

gjennomføringsmetode er klarlagt. 
Informeres om med AB og NB. TGM 

i. Regnskap, årsmeldinger, 
forvaltningsutvalg/valg til kretsstyret, vara og 
valgkomitee 

OAH og TGM kommuniserer vedr 
punkter fra de gamle kretsene. 
TGM tar opp punkter med  KA/revisor 
AB 

3) Kretsbanner og småspeiderkonkurranse, åpning kretsen Avlyses. NM avlyses/utsettes. Om NM 
utsettes til høsten blir Kretsbanner 
flyttet til september. 

4) Kalvøyadagen Avlyses 
5) Lederkurs RH følger opp om noe kan tas på nettet 
6) Peffkurs RH kontakter Nadderud og 1.Høvik om 

noe kan tas på nettet. 
7) Sommerleir Styret vil ikke gi noen bastant føring nå, 

men oppfordrer grupper som skal 

 Hvem Innkalt Tilstede 

KL Thor Gunnar Mathisen (TGM) X X 

VKL Georg Smedhus (GS) X X 

KS Olav Andreas Høvik (OAH) X X 

KS Rune Haukedal (RH) X X 

KS Anne Eline Nærstad (AEN) X X 

KS Anna Glommen (AG) X  

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X  

KSEK Hilde Haldorhamn (HH) X X 

mailto:vestmarka@speiding.no


 
Side 2 av 2 

Referat Kretsstyremøte 

bestille reiser til å sjekke siste frist for 
avbestilling og evt avvente med 
avgjørelser til det, evt se om man kan få 
utsatt avbestillingsfristen. Grupper kan 
ta kontakt med styret/ansatte for råd.  

8) Kretsstyremøter på nett Neste møte som nettmøte 15.april 
9) Ombudene – få dem i gang – se delt mappe Styremedlemmer tar kontakt med de 

som har sagt ja til å sitte i ombud. De 
avtaler nettmøte.  
Eiendom må ha med de ansatte inn i 
arbeidet. 

10) Div informasjon   
a. Kretskontoret – de ansatte og bemanning, too doo 

listen 
Det er opprettet arbeidsmappe mellom 
GS, TGM, ND og HH 

b. Noe til lovendring 2.april speiderting? Nei, men TGM tar kontakt med Oda E 
Larsen for avklaring.  
TGM og GS følger opp på KL/KS samling 

c. Nettsiden og informasjon om Korona, mm TGM har laget informasjon på nettsiden 
og oppfordrer til påfyll/tips/endringer. 
HH jobber med utseende, kalender, mm 

11) Eventuelt 
a. Utleie Grønland 

 
Utleie senere til sommeren og høsten 
står inntil videre. 

b. Utleie Leikvinjar Eiendomsutvalget og HH følger opp om 
stedet kan leies ut i det private marked 
til situasjonen rundt Korona er over. Må 
avklares med forbundet. 

c. Utleie Teggern  
 

Forespørsel om disponere Teggern til 
kontor i april mot betaling godkjennes. 
HH følger opp 

d. Bank og regnskap Kretsen 
 

TGM avklarer og ordner ny konto til 
kretsen 
Regnskapssystem er klart – TGM / ND 
Føring og tilgang på kontoen følges opp 
TGM / ND 

e. Beredskapsplan for Kretsen RH lager forslag 
f. Medlemsbetaling, medlemsregisteret, politiattest, 

mm 
Oppfordrer gruppene til å følge opp, 
men vise forståelse for økonomisk 
situasjon hos familier. 

g. Grupper TGM sender mail med opptareinger 
etter dette møte. ND og HH følger 
etterpå opp med tlf til gruppelderne 

h. Løvdokka Det søkes om noen arrangementer og 
aktivitetspakker til gruppene. HH 

i. Kretskontoret – tlf nummer/datautstyr Venter på tilbakemelding vedr tlf til 
kontoret. Datamaskiner er det kommet 
pristilbud på. ND og HH følger opp. 

 

 


