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 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  

KS Anna Glommen (AG) X X 

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X  

KSEK Hilde Haldorhamn (HH) X X 

Sak nr: Emne Beskrivelse Vedtak Ansvar 
18_2020 Referat KR møte nr 3 

 
 
 
 
 
 
Referat Xtramøte 
25/3-2020 

Referat med oppfølgingspunkter 
 
 
 
 
 
 
Referat med oppfølgingspunkter 

Godkjent med følgende tillegg: 
1) På Peff2 var det 26 deltakere og 7 i kursstab. 
2) Budsjett og regnskap fra Tenkedagen. Arrangør har fått inn alle bilag, 
gjør opp regnskap = budsjett og sender til kretsen. 
3) Avtroppende styremedlemmer fra begge kretsstyrer ble bestemt at 
skal utgjøre valgkomiteen.  
4) Peff1 kurs 5 til 7 juni 2020 - Nadderud og 1.Høvik 
Godkjent 
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2_2020 Konstituering/ansvar
soppgaver og 
oppfølging 

b) Nytt medlem i styret 
c) Arbeidsdokument  
d) Runde med oppfølging/planer 
e) Bemanning av ombud/komiteer - 
status 

b) Velges på tinget til AB krets 
c) Avventes 
d)  
e) Speiderombudet er i gang, Roverombudet møte neste uke. De andre 
inviterer til nettmøte. 
-Jan Bjørnsrud forespørres om Eiendomsoppfølging. 
-SWOT analyse kan tilbyd ombudene 
-Det ønskes artikkel til nettside/Facebook om de enkelte ombudene når 
de er i gang 

 
 
 
AG, OAH, RH,  
 
TGM  

3_2020 Arrangementer r) Kretsting AB, NB  
s) Kretsting ny krets  
 
 
u) Lederkurs  
v) Peffkurs  
w) Landsleir 2021 
 

r) Metode for gjennomføring ikke avklart – må avklares og dato settes. 
- påmelding via min speiding, detaljert beskrivelse for gjennomføring 
s) som over 
 - saker fra revisor AB Krets – Gjennomgått – besvares av TGM 
 - kommet innspill om navn på kretsen fra språkrådet – legges med saksl 
u) Gjennomføres ikke på nett – avventes til man kan møtes  
v) Noe på nett? RH følger opp 
w) Ambassadør oppfordres til å videresende info til GL og TL samt lage 
saker til nettside/Facebook 

OAH, HH, AE 
TGM 
 
TGM 
 
 
RH 
TGM 

4_2020 Økonomi b) Eiendeler/forpliktelsesoversikt 
e) Arb med økonomimodell – forslag til 
vei videre 
f) Oppfølging forbundet og de ansatte – 
avtaler, mm 
g) Søknader 
 
 
 
 
h) Nytt regnskapssystem 
i) Budsjett 

b) samkjøres til høsten 
e) Spørreundersøkelse fra Asker kommune – GS besvarer 
- GS sjekker med kultursjefen i Viken 
f) TGM avtaler med forbundet om nettmøte med GS, TGM og dem 
 
g) HH og ND er søker det meste – mye endringer pga Korona. Utfordring 
med tap av utleie hyttene, men utgiftene spesielt Leikvinjar er der. 
Eiendomsutvalget bes se på alternative løsninger, utleie, etc. 
Løvdokken med frist ¼ ble sendt flere søknader om utstyr da aktivitet 
ikke går i disse tider.  
h) Kretsen fortsetter med DNB og Tripletex som nytt regnskapssystem 
i) Endelig følger av korona er foreløpig noe uvisst 

 
GS 
GS 
TGM 
 
 
 
TGM 
GS 
 
ND/TGM 

5_2020 Post/saker fra 
Kretskontoret 

Post, telefon, e-post o.a. 
a) Kretskontorene – maskinpark, tlf, 
arbeidsplasser, kontortid, mm 

- Sentralbordløsning med tlf forslag fra HH/ND iverksettes 
- Styret må sende bilder av seg selv i speiderskjorte til HH  
 

HH/ND 
Alle 

6_2020 Nytt fra Gruppene  - TGM har mailet gruppene, ND og HH ringer ND/HH 
9_2020 Grønland/Leikvinjar/

Teggern, hytter/hus 
 - Teggern ble leid ut i en periode. ND/HH 
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Møtet sluttet  21:10_ 

Neste møte: _____11/5-2020______ kl:__19:00____ Sted:__Nettmøte___________ 

Referent   

- Økonomisk utfordring rundt Leikvinjar – sjekker med Ringerike 
kommune om leie.  
-  Oppfordre til å leie ut hytter til familier som ikke kan dra på hyttetur 
ut av kommunene. 

16_2020 Gruppe oppfølging 
nye og sovende 

Thor Gunnar legger frem forslag til 
arbeidsplan videre 

TGM la frem forslag til kartlegging grupper. Det vil gi oversikt som kan 
brukes til å gjøre tiltak fra ombudene, styret, gruppene, mf.  
Pga Korona ser TGM på alternative løsninger for å komme i gang med 
arbeidet.  
I dette arbeidet ligger arbeid med sovende grupper som også «sitter» 
på hytter og hus. 

TGM 

18_2020 Beredskapsplan for 
Kretsen 

Lage en beredskapsplan for Korona o.a. RH er nesten ferdig med et forslag som deretter sendes på høring til 
styremedlemmene. 

RH 

19_2020 Eventuelt a) NM, Roverstevne, rover 5-kamp – 
rombudet spør 
b) Speiderting -  Frister – saker, 
kandidater, lovforslag, sølvulven, NM 
etter sammenslåing 
d) Kretskonk 2021 
 
 
e) Viken Natur og friluft 
f) Spørreundersøkelse KL/KS samling 
g) Smittevernskurs hytter utleie 

a) Avventes 
 
b) Styret ønsker at man tar opp antall lag til NM etter sammenslåing 
   Det ble diskutert rundt salg/kjøp Leikvinjar – sak tinget 
 
d) Om årets konkurranse ikke blir gjennomført til høsten forespørres 
årets arrangementskomite om de kan tenke seg å gjennomføre det 
planlagte arrangement neste år. 
e) Ingen deltok 
f) mailes styremedlemmene med svarfrist før lørdagens KL/KS samling 
g) Informasjon sendes fra HH til OAH som ser på det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGM 
HH/OAH 


