Vestmarka krets

Tlf: 917 32 729 / 451 41 390
Hjemmeside: vestmarka.speiding.no/

Norges speiderforbund
Besøk: Wøyen Gård, Gamle Lommedalsvei 33
Post: Postboks 10,1314 VØYENENGA

E-post: vestmarka@speiding.no

Kretsstyremøte nr 5 - 2020
Dato: 11.05.2020
Tid: 19.00-21:00
Sted: Nettmøte
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Hvem
Thor Gunnar Mathisen (TGM)
Georg Smedhus (GS)
Olav Andreas Høvik (OAH)
Rune Haukedal (RH)
Anne Eline Nærstad (AEN)
Anna Glommen (AG)
Nina Dæhli (ND)
Hilde Haldorhamn (HH)

Innkalt
X
X
X
X
X
X
X
X

Tilstede
X
X
X
X
X
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Sak nr:
20_2020

Emne
Referat KR møte nr 4

Beskrivelse
Referat med oppfølgingspunkter

2_2020

Konstituering/ansvar
soppgaver og
oppfølging

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

Vedtak
Lederkurs og peffkurs avventes til man kan ha fysiske treff.
Referat godkjent
b) Velges på tinget til AB krets
c) Avventes
d)
e) Småspeiderombudet har ikke hatt nettmøte
Speiderombudet har hatt ett nettmøte
Roverombudet har hatt ett nettmøte
Lederombudet har opprettet facebookgruppe

Ansvar

AG
OAH
AG
RH
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3_2020

Arrangementer

r) Kretsting AB, NB
s) Kretsting ny krets

4_2020

Økonomi

b) Eiendeler/forpliktelsesoversikt
e) Arb med økonomimodell
f) Oppfølging forbundet og de ansatte –
avtaler, mm
g) Søknader

5_2020

6_2020

Post/saker fra
Kretskontoret
Nytt fra Gruppene

9_2020

Grønland/Leikvinjar/
Teggern

16_2020

Gruppe oppfølging
nye og sovende
Beredskapsplan for
Kretsen
Eventuelt

18_2020
21_2020

i) Budsjett opp mot regnskap
j) ABUR blir Viken
k) Regnskap gruppene
Post, telefon, e-post o.a.
a) Kretskontorene – maskinpark, tlf,
arbeidsplasser, kontortid, mm

Kommunikasjonsombudet skal ha møte førstkommende uke
Eiendomsombudet har hatt nettnøte og er i full gang med å følge opp
både kontorer, kretshytter og andre hytter.
Info om ombudene legges ut på nettet
r) Det avholdes Kretsting fysisk i begynnelsen av juni
s) som over
Revisor godkjenner fremgangsmåten rundt økonomi
b) samkjøres til høsten
e) GS og TGM er i gang
f) GS og TGM har hatt møte og godtatt avtalen
g) HH og ND har laget en super årsoversikt – de søker mange steder.
Noen tilslag og en del avslag. Tar mye tid.
i)
j) Økonomisk følge er uviss.
k) Det har vært dialog om føring av gruppers økonomi
Kontoret har bestilt sentralbordnummer.
Det kjøpes inn ny maskinpark til kontoret/de ansatte
Gruppeledere har fått mail og kontoret har ringt gruppene
1.Høvik får bistand til lager og båtplass
Mange grupper har hatt nettmøter, men nå er det en god del grupper
som er i gang med fysiske aktiviteter.
Leikvinjar er lagt ut for utleie i sommer, men foreløpig lite tilslag.
Grønland har noen bookinger. Teggern har utleie kontor mar-mai. Der
er egne gruppe i gang i samarbeid med Eiendomsombudet for å se på
oppussing, bruk til speidervirksomhet/møter og muligheter for
bruk/utleie andre.

Oppfølging og vei videre

OAH
AEN
TGM/HH
OAH/HH
TGM

TGM/GS

ND
GS
HH/AEN

TGM

ND/HH

TGM

Beredskapsplan

To typer – Arrangementer og kontinuitetsplan for Kretsen

a) NM, Roverstevne, rover 5-kamp –
rombudet spør

a) Status

RH

b) Styret ønsker at man tar opp antall lag til NM etter sammenslåing
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b) Speiderting - Frister – saker,
kandidater, lovforslag, sølvulven, NM
etter sammenslåing
c) Kretskonk 2021

Kandidater foreslås til valgkomiteen samt at man ønsker kriteriene
med at man trenger fremoverlente og nytenkende styremedlemmer.
c) Kretskonk komiteen er forespurt om de kan gjennomføre årets
arrangement i 2021 istedenfor.

Møtet sluttet _21:00
Neste møte: _____9/6-2020______ kl:__19.00____ Sted:__Nettmøte___________
Referent
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