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Tlf: 917 32 729 / 451 41 390 

Hjemmeside: vestmarka.speiding.no/ 

E-post: vestmarka@speiding.no 

Kretsstyremøte nr 7 - 2020 
Dato: 14.10.2020 

Tid: 19:30-22:30 

Sted: Nettmøte 

 

 

Sak 22/2020 -Referat 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Referat Kretsstyremøte 

- Referat fra Speiderforum og Roverforum fra Sverre Strand og Philip Godager 

Kommentarer under behandling: 

- Hildes notat til referatet ble gjennomgått 

- Philip Godager ble representant til Speidertinget fra Speiderforum 

Vedtak: 

- Referat godkjennes  

 

Sak 23/2020 -Ombud 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

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

- Hva gjør vi med ombud som ikke er aktive 

Kommentarer under behandling: 

- Småspeiderombudet – konkrete blir spurt 

- Speiderombudet har hatt nettmøte 

- Roverombudet har sendt terminliste og budsjett 

 Hvem Innkalt informert Til stede 

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 Jan Bjørnsrud (JB) X  X 

KS Philip Godager (PG) X   

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X   

KSEK Hilde Haldorhamn (HH) X   

D.Rep Audun Frøysland  X X 
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- Lederombudet har hatt møter – budsjett og terminliste kommer 

- Medieombudet er i gang. Har fått konkret oppgaver Speidersport er satt på profileringssak. Logoen må 

justeres noe før trykk. 

- Eiendomsombudet er i gang. 

- Beredskapsgruppen er i god drift 

Vedtak: 

- Anne ber beredskapsgruppen sende inn terminliste til 2021 så den kan komme med på kretsens. 

 

Sak 24/2020 -Arrangementer 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

Gjennomgang av høstens planer med vedtak/kommentarer og oppfølging: 

- GL samling – Inv sendt ut. Avholdes på nett. Litt info før arrangementsplan og budsjett - TGM 

- Klatrekveld – Kjøpes inn utstyr til uteklatring til våren 

- JOTA/JOTI – Det er invitert til 3 arrangementer, JOTA foreslås flyttet til JOTI arr. til 1.Gullaug - JB 

- Arbeidshelg for Kretsstyret – Søndag 25 kl.10.00 Sætre 

- Peffkurs trinn2 –  

- Kretsting – saksliste gjennomgang… Tinget utsettes til 24/11 

- Høstkonkurransen – alt går som planlagt - RH 

- Rovernes lille hemmelighet -  

- Speiderting – Noen punkter fra vedtektsendringer ble gjennomgått. Det inviteres til delegatmøte - TGM 

- Grøtfest – Foreslås avholdt i Bærum, Hyggen og Spiralen Drammen. Kretskontoret sender e-post  

- Leir sommeren 2021 – oversikt fra gruppene – 10 har svart. 6 er interessert. Landsleirprogram. Purre 

resten av troppene - Kretskontoret 

 

Sak 25/2020 -Økonomi 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status regnskap/budsjett/føring 

o Fått refusjon Koronamidler til Leikvinjar og Grønland 

o ABUR støtten kommer i okt. Usikkert med hvordan neste år blir 

- Økonomi modell ble diskutert – Gjennomgås på GL samling 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

 

Sak 26/2020 – Saker fra Kretskontoret 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 
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Sak 27/2020 - Gruppene 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Diverse informasjon  

- Oversikt skoler 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

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

Saks beskrivelse og fremlegg: 

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

- NSF Eiendom og salg Leikvinjar 

Kommentarer under behandling: 

- Møte om Leikvinjar drift og fremtid… Øvre Buskerud Krets tar vask og vedlikehold før utleie i slutten av 

oktober  

- Det ble informert og diskutert rundt Teggern. Kretsen har en leieavtale med kommunen på ubestemt tid, 

men med en oppsigelsestid på ett år. Leien er satt til null kroner. Brukerne av stedet har hatt møte. 

Eiendomsombudet setter seg inn i oppussingsbehov og plan videre sammen med brukerne.  

- Det ble informert om Blommistoppen 

Vedtak: 

- Det lages en intensjonsavtale med 1.Kolsås Speidergruppe om Blommistoppen - JB 

- Teggern ønskes pusset opp samt beholdt av kretsen. Driftsmessig skal stedet gå i null for kretsen. 

Sak 29/2020 - Beredskapsplan 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Gjennomgang av planen – Alle bes lese og forberede kommentarer. 

Kommentarer under behandling: 

- RH har laget et oversiktlig og konkret plan.  

Vedtak: 

- Planen godkjennes og spres til grupper, ombud og andre arrangører av speiderarrangementer. 

 

Sak 30/2020 - Eventuelt 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

Oppfølgingsansvar med evt frist: 

 

Neste møte: __2/11-2020___ kl:__18:30____ Sted:__Wøyen________ 

Referent: Thor Gunnar Mathisen 


