
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saksliste til kretsting 
„Vestmarka krets av Norges Speiderforbund“ 

 
Det inviteres herved til Kretsting for Vestmarka krets av Norges speiderforbund. 

 

11. juni kl. 18.30, møtet vil foregå digitalt via ZOOM  

Påmelding til møtet vil være i medlemssystemet. 

https://min.speiding.no/activities/view/1930 

Link til påkobling og teknisk support vil sendes ut til påmeldte delegater. 
 
 

Sted: Hjemme hos deg selv 
 
 
Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering sendes på epost til 
vestmarka@speiding.no. 
 
 

SAKSLISTE 
 

1. Konstituering 
 
2. Navn og Logo til Kretsen 

 
3. Leikvinjar 

 
4. Valg av nytt medlem til kretsstyret 

 
5. Valg av delegater til Speiderting, Roverforum og Speiderforum 
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FORRETNINGSORDEN 
 
1. Tinget ledes av en valgt møteleder. 
 
2. Protokollen føres av en valgt referent.  Protokollen undertegnes av referent, kretsleder samt to 

valgte representanter. 
 
3. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Gjelder ikke forslagsstiller. 
 
4. Representanter som ønsker ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 

Møteleder har rett til å foreslå forkortning av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 
Etter strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes tilbake. 

 
5. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker, kan ikke fremmes. Alle forslag må leveres skriftlig 

til møteleder, undertegnet med representantens navn, delegatnummer og speidergruppe.  
 
6. Alle vedtak avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak som NSFs grunnregler og 

lover setter. 
 
7. Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller når en av representantene 

forlanger det. 
 
8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot. 

Navnene på debattantene føres likeledes inn. 
 
9. Protokollen sendes gruppene umiddelbart etter tinget. 
 
10.  Kretstinget er åpent for tilhørere hvis plassen tillater det. 
 
 
 
 
 
SAK 1 - KONSTITUERING 
(a) Valg av møteleder. Kretsstyret innstiller:  

 
(b) Valg av referent. Kretsstyret innstiller:  
 
(c) Valg av to representanter til å undertegne protokollen. 
 Kretsstyret innstiller: 
 
(d) Valg av tellekorps. Kretsstyret innstiller: 
 
(e) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
(f) Godkjenning av forretningsorden. 
 Kretsstyret innstiller: Forretningsorden godkjennes. 
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SAK 2 - NAVN OG LOGO TIL KRETSEN  

 
Da kretsen ble stiftet måtte den registreres med ett navn. Det kom da inn forslag om 
Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund. I ettertid har det vært utlyst navn og logo 
konkurranse, som det nå skal stemmes over. 
 
Innkomne navneforslag er som følger med begrunnelse. 
 

1) Vestre Viken Krets – Siden Kretsen er i Viken så burde kretsen ha Viken i navnet 
så det tydeliggjør hvor Kretsen ligger.  

2) Midgard Krets – Det finnes svært få om ingen konkrete geografiske betegnelser på 
sammenslutningen mellom Drammensregionen, Lier, Asker og Bærum. En slik 
kunstig konstellasjon kan fint få et navn med overført betydning. Derav forslaget 
om «Midgard». 

3) Fjordens Krets - Begge tidligere kretser ligger i tilknytning mer eller mindre til 
fjordene som strekker seg ut til det åpne hav; Drammensfjorden og Oslofjorden. 

4) Asker, Bærum og Buskerud Krets 
5) Nedre Askebusk krets – Forslaget består av gamle Asker og Bærum krets og 

gamle Nedre Buskerud krets. Navnet er knyttet til både Asker og Buskerud 
(Buskerud finnes ikke lengre, men alle vet fremdeles hvor Buskerud er) 

6) Vestmarka Krets – Ønske om å beholde det man har begynt å innarbeide 
7) Indre Oslofjord – Fjorden er geografisk fellesnevner 
8) Drammen, Lier, Asker og Bærum Krets – innkommet fra Språkrådet 

 
 
 

Innkomne logoforslag:: 
 

a)   b) c)  
 
 

 d1)   d2)  d3)  
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Forslag: 
 
1) Det stemmes over navneforslag. Forslaget skal ha 2/3 flertall. Endelig godkjenning av 

navn gjøres av Speiderstyret. 
2) Det stemmes over logomal for nytt kretsmerke. Forslaget skal ha 2/3 flertall. 
 

  
 
 
SAK 3 - LEIKVINJAR 

Bakgrunn 
Nedre Buskerud og Øvre Buskerud kretsers driftsavtale for Leikvinjar med Speiderforbundet 
ble i 2018 forlenga til 30.06.2020. Formålet med forlengelsen av driftsavtalen var å ha 
mulighet til å vurdere et eventuelt kjøp av Leikvinjar. Forbundet har vedtak fra speidertinget i 
2008 på at Leikvinjar skal selges. Bakgrunnen for kretsenes ønske om å vurdere kjøp var 
varsel fra forbundet om at avtalen ikke ville bli forlenget og at det ble lagt opp til salg av 
Leikvinjar i tråd med vedtaket på Speidertinget i 2008 (dvs. salg på det frie markedet).  
 
Nærmere om Leikvinjar 
Leikvinjar ligger under en times kjøring fra bl.a. Oslo, Drammen og Asker, og er stor 
speiderhytte/leirsted i idylliske naturomgivelser ved Klækken/Ringkollen ved Hønefoss 
Leikvinjar egner seg utmerket til møter, kurs og ledersamlinger, troppsturer eller private 
arrangementer. Det er bilvei frem til hytta hele året. Stedet byr også på fint turterreng. Fra 
hyttedøren går en rett inn på merket løype til Ringkollen, Krogskogen og Nordmarka. Gode 
muligheter til speiderhaik og andre aktiviteter.  

 
Til hytta hører en stor hage for leirslagning. Her er det plass til over 20 telt. Lett skrånende 
gressbakke omgitt av trær, og med flaggstang. Selve huset inneholder, peisestue og 
spisestue, et stort møterom og stor kjellerstue. Hytta har strøm, vann og moderne 
sanitæranlegg. I 1.etasje er det et nytt moderne kjøkken med oppvaskmaskin, en effektiv 
komfyr og et stort kjøleskap. Det er dekketøy til 30 personer. To romslig soverom i 2. etasje 
(10 + 6 senger). God plass på gulvet til flere på madrass. I kjelleren er det to soverom, med 
henholdsvis 8 og 2 senger. I tillegg et ekstra soverom med mulighet for madrasser på gulvet. 
Totalt er det ca 30 faste soveplasser. Sanitæranlegg i kjeller inneholder toaletter (enkelt 
standard), dusjrom og en stor varmtvannsbereder. Det er innredet et eget vaktrom med seng i 
1.etasje. 

 
Mange grupper i NBK og ØBK bruker Leikvinjar fast til helgeturer og samlinger. Kretsene 
benytter stedet til roversamlinger, peffkurs, lederkurs, styresamlinger, Gilwell-samlinger. 
Forbundet, speiderstyret, leirkomiteer, grupper i tilgrensende kretser, andre organisasjoner og 
privatpersoner benytter også stedet.  

 
Status 
NBK og ØBKs grunn for å vurdere kjøp var å sikre at Leikvinjar forble i speiderbevegelsen.  
En anbefaling i spørsmålet om et eventuelt kjøp krever flere vurderinger, som fremtidige 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, markedspotensialet og inntektsmulighetene, 
finansieringsmodell og driftsmodell. Kretsstyrene i NBK og ØBK har ikke kommet i mål med 
alle vurderingene. I lys av fusjonsprosessen, har det heller ikke vært hensiktsmessig å avklare 
kjøpsspørsmålet før ny krets var på plass. Drøftinger om Leikvinjar og et eventuelt kjøp har 
ikke inngått i samtalene i fusjonsprosessen.  
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Sittende speiderstyre (SST) er positive til salg av eiendommen til kretsene – nå Vestmarka og 
Øvre Buskerud kretser. Speiderstyret har gitt signaler om at SST ønsker å gå i dialog for å 
selge Leikvinjar til de to kretsene til en pris som er "levelig" for kretsene.  

 
I lys av at Vestmarka og Øvre Buskerud kretser ikke er klar til å ta beslutning om et eventuelt 
kjøp av Leikvinjar nå i vår, har SST ved Speidersjefen stilt seg positiv til forlengelse av 
driftsavtalen: "Dagens løsning kan forlenges enda et år nå som Vestmarka krets er i 
startgropa".  

 
Forslag: 
 
Kretsen inngår en forlengelse av avtale om drift av Leikvinjar med NSF med ett år når 
gjeldende driftsavtale utgår 30. juni 2020. Kretsstyret gis fullmakt til å videreføre driftsavtalen 
med NSF med ett år, sammen med Øvre Buskerud krets.  

 
Kretsstyret gis fullmakt til å gå inn i konkrete samtaler med forbundet/speiderstyret om 
betingelser for kjøp av Leikvinjar, alternativt forlengelse/reforhandling av en driftsavtale med et 
lengre tidsperspektiv. Sak med forslag til beslutning i spørsmålet om kjøp av – eventuelt 
lengre driftsavtale for – Leikvinjar skal forelegges årsmøtet i Vestmarka krets for vedtak i 
saken våren 2021.  
 

  
SAK 4 - VALG AV NYTT MEDLEM TIL KRETSSTYRET 
 

Jan Bjørnsrud 1. Skougum stiller til valg som kretsstyremedlem. 
 
 
SAK 5 - VALG TIL DELTAGELSE SPEIDERTING; ROVERFORUM OG SPEIDERFORUM 
 
 

Speidertinget er forbundets øverste myndighet og avholdes 13.-15. november 2020 på Vettre. 
Kretsen kan i tillegg til kretsleder stille med seks kandidater hvorav to må være under 26 år. 
https://speiding.no/om-oss/organisasjon/speidertinget 
 
Speider- og roverforum arrangeres 9. til 10. oktober 2020 på Askim ungdomsskole. 
https://speiding.no/om-oss/organisasjon/speider-og-roverforum 
 
Til Speiderforum skal det stille to representanter fra kretsen mellom 13 og 16 år. Fortrinnsvis 
en gutt og en jente.  

 
Til roverforum skal det stille to rovere fra kretsen mellom 16 og 25 år. En må være mellom 16 
og 20 år. Fortrinnsvis en gutt og en jente. 
 
Det skal også velges vara for både speiderting og speider- og roverforum. 
 
Gruppene oppfordres til å komme med forslag til kandidater. Valgkomiteen har arbeidet med å 
finne aktuelle kandidater, men det er få kandidater i forhold til antall delegater som skal 
velges.Det bør være like mange kandidater fra begge de to gamle kretsene ABK og NBK til 
speiderting og speider/roverforum. 
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