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Tlf: 917 32 729 / 451 41 390 

Hjemmeside: vestmarka.speiding.no/ 

E-post: vestmarka@speiding.no 

Kretsstyremøte nr 6 - 2020 
Dato: 23.09.2020 

Tid: 18:30-21:00 

Sted: Wøyen Gård 

 

 

Sak 22/2020 -Referat 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Referat Kretsstyresamling 

- Referat Enhetsledersamlingen – Gjennomgang av gruppearbeidene v/styremedlemmene 

Kommentarer under behandling: 

- Referat fra Kretsstyresamlingen ble gjennomgått med status fra vedtakene 

- Oppsummeringsnotat fra gruppearbeidene ble gjennomgått  

Vedtak: 

- Referat Kretsstyresamling godkjent 

- Oppsummeringene fra gruppearbeidene legges til grunn for videre arbeid. 

 

Sak 23/2020 -Ombud 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status ombudene. Medlemmer, aktivitet, fremdrift v/styremedlemmene/kontoret 

Kommentarer under behandling: 

- Eiendomsombudet, lederombudet og roverombudet er i drift.  

- Speider og småspeiderombud er ikke kommet ordentlig i gang.  

 Hvem Innkalt informert Tilstede 

KL Thor Gunnar Mathisen (TGM) X  X 

VKL Georg Smedhus (GS) X   

KS Olav Andreas Høvik (OAH) X   

KS Rune Haukedal (RH) X  X 

KS Anne Eline Nærstad (AEN) X   

KS Jan Bjørnsrud (JB) X  X 

KS Philip Godager (PG) X  X 

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X  X 

KSEK Hilde Haldorhamn (HH) X  X 

D.Rep Audun Frøysland  X X 
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- Småspeiderombudet trenger medlemmer.  

- Medieombudet er ikke i gang 

- Det oppfordres til å lage Facebook grupper ala småspeiderledere i Vestmarka krets for alle enheter. 

Vedtak: 

- Ombudslederne oppfordres til å lage Facebook grupper for enhetslederne i kretsen. 

- Kontoret mailer GL om at man trenger medlemmer i ombud 

- De enkelte styremedlemmer følger opp ombudene 

 

Sak 24/2020 -Arrangementer 

Gjennomgang av høstens planer med kommentarer/vedtak/oppfølgingsansvarlig 

- Klatrekveld – HH mailer de som arrangerte i 2019 

- JOTA/JOTI – Høvik Skole Gullhaug spgruppe JOTI– nettprg mailes grupper, Blåfjellhytta JOTA - JB 

- Morodag - Avlyses 

- Arbeidshelg – Avventer behov 

- Peffkurs trinn2 – PG hører med sin gruppe om de har planer om å arrangere 

- Kretsting – RH sjekker Skole – alt Kretsting på nett 

- Høstkonkurransen – avholdes 7/11 som dagsarrangement 

- Rovernes lille hemmelighet – PG følger opp 

- Speiderting 

- Grøtfest – Fakkeltog – Planlegges arrangert flere steder i kretsen med grøt HH  

- Leir sommeren 2021 – Felles Leirsted – GS. HH mailer gruppene om tanker 

- Kretsbannerkonk 2021 – KFUM/K og Vestmarka arrangerer vært sin, men likt prg 

- Hiorth 2021 settes til 12-14/3 pga at arbeidet må startes nå JB følger opp  

- Gruppeledersamling – Det inviteres til nettmøte med GL – Fokus økonomi – TGM inviterer 

 

Sak 25/2020 -Økonomi 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status regnskap/budsjett/føring 

- Økonomi modell – GL Samling 

Kommentarer under behandling: 

- Søkt komp utleie Leikvinjar, Grønland og salg Grønland 

- Alternative økonomimodeller diskuteres med GL 

Vedtak: 

- OA bistår kontoret 

- RH følger opp Kulturrådet i Asker kommune 

 

 

Sak 26/2020 – Saker fra Kretskontoret 

Saks beskrivelse og fremlegg: 
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Kommentarer under behandling: 

- Kontoret har fått felles nummer 

- Kontaktinfo styret/ombud oppdateres da det er byttet personer og roller 

- Utlegg bes sendes inn til kontoret innen en mnd. 

- Arrangementsskjemaet der bla frist for utlegg står oppdateres 

- Kun 1387 av 1633 har betalt medlemskontingent for 2020 

Vedtak: 

- Kretsbanner bestilles - Kontoret 

- 26 av 36 speidergrupper dukker opp på kartet til forbundet – Kontoret mailer Gruppene med info 

- Protokoll Kretsting – mangler en sign på ett ark. TGM purrer  

- Kontoret mailer GL om at det er 246 stk som ikke har betalt kontingenten sin. Be dem følge opp. 

 

Sak 27/2020 - Gruppene 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Diverse informasjon. Sjøspeidersamarbeid. 2.Blommenholm, 1.Høvik, … 

- Oversikt skoler 

- Se for øvrig gjennomgang gruppearbeid enhetsledersamling. Hvordan få oversikt resten.. 

Kommentarer under behandling: 

- Oversikt over hvilke skoler i Vestmarka krets som har «tilknyttet» speidergruppe oppdateres, slik at man 

kan se hvor det er behov for speidergruppe 

Vedtak: 

- Kontoret ser på listen over skoler opp mot speidergrupper 

 

Sak 28/2020 – Grønland, Leikvinjar, Teggern, Wøyen, mm 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status stedene, utleie, drift, planer..mm   v/JB og kretskontoret 

- NSF Eiendom og salg Leikvinjar – TGM informerer 

Kommentarer under behandling: 

- Teggern – plan for oppgradering og oppussing bla rundt mugg sendes styret. 3.Drammen, Speidernes 

beredskapsgruppe, møtelokale for kretsen og mulig utleie kontor er brukere. 

- Grønland – Ved, aggregat, mm er i orden 

- Leikvinjar – TGM har vært i dialog med forbundets eiendomsgruppe.  

- Blommistoppen – JB har vært på befaring med mulige overtakere av hytten. De skal nå sende en søknad 

med plan for drift til.  

Vedtak: 

- TGM kontakter Ingrid for videre fremdrift rundt dialog om overtakelse. 

- JB går inn i styret i stiftelsen 
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Sak 29/2020 - Beredskapsplan 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- RH la frem revidert plan  

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

- Styremedlemmene og kontoret bes lese igjennom og komme med tilbakemeldinger 

 

Sak 30/2020 - Eventuelt 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Audun Frøysland fra 1.Skoger er valgt til å være Drammens representant i Kretsstyret ved saker som 

gjelder Drammensgrupper. 

- Historieskriv AB og NB. AB skrives av tidligere Kretssekretær Wenche Håtun. NB? 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

 

Møtet sluttet:    21:30 

Neste møte: __12/10-2020___ kl:__18:30____ Sted:__Wøyen________ 

Referent: Thor Gunnar Mathisen 


