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Kretsstyremøte nr 8 - 2020
Dato: 2.11.2020
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KL
VKL
KS
KS
KS
KS
KS
KSEK/ØK
KSEK
D.Rep

Hvem
Thor Gunnar Mathisen (TGM)
Georg Smedhus (GS)
Olav Andreas Høvik (OAH)
Rune Haukedal (RH)
Anne Eline Nærstad (AEN)
Jan Bjørnsrud (JB)
Philip Godager (PG)
Nina Dæhli (ND)
Hilde Haldorhamn (HH)
Audun Frøysland

Innkalt
X
X
X
X
X
X
X
X
X

informert

Tilstede
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Sak 31/2020 -Referat
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Referat Kretsstyremøte nr 7
Referat fra Arbeidshelgsdag 25/11-20
informasjon fra nettmøte gruppe og kretsutvikling 29/10-20

Kommentarer under behandling:
-

-

Ingen korreksjoner til referatene
Prosjekt gruppe- og kretsutvikling går fra planlegging til oppstartsfase. På Speidertinget skal det bla
vedtas midler til en koordinator som grupper kan ringe til. 1/3 av kretsene i Norge har ikke ansatte som
kan bistå lokalt. ND forteller at en henvendelse fra en lokal gruppe til forbundet ble videresendt
Kretskontoret vårt der ND bisto.
Målet med prosjektet er å gi gruppene enklere speiderhverdag og at det blir bedre og mer speiding. Det
skal nås ved kretsstyrer, ombud, ansatte, men også via gruppeveiledere og fagpersoner. Disse personene
vil være frivillige.

Vedtak:
-

Referat fra Kretsstyremøte nr 7 godkjennes
Referat fra Arbeidshelgsdag godkjennes
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Sak 32/2020 -Ombud
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

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

Kommentarer under behandling:
-

Speiderombudet skal ha nettmøte 3/11.
Småspeiderombudet har ingen medlemmer og ingen ansvarlige i styret. HH ringer rundt til mulige ledere
i grupper
Mediaombudet – er i gang. Vil bruke Nordisk Speiderkonferanse i arbeidet. Speidersport purres i
forbindelse med merker, mm og banner

Vedtak:
-

HH ringer rundt etter småspeiderombud
OAH purrer Speidersport merker, mm
HH purrer Kretsbanner

Sak 33/2020 -Arrangementer
Saks beskrivelse og fremlegg med vedtak
Gjennomgang av høstens planer
-

-

Kretsting – se eget punkt
Høstkonkurransen – Speidernes beredskapsgruppe lager 1.Hjelpspost, 5 grupper deltar, noen har trukket
seg pga Covid-19. Kun noen timers arrangement i forhold til tidligere.
Speiderting – Både digitalt og fysisk – må melde av fysisk innen onsdag. TGM sender e-post om det
holder onsdag kveld etter delegatmøte onsdag. IBH har meldt forfall så KS fra 1.Skoger blir kontaktet
som vara av TGM.
Grøtfest – HH sender e-post – juleavslutning med andre grupper eller kan kjøpe grøt gjennom kretsen.
Leir sommeren 2021 – HH purrer de som ikke har svart. HH mailer også til de som har ønsket om bistand
om alternativene – Tredalen som kan ta en gruppe eller to, Risøya som nå er bukket og seilleir i
Bunnefjorden. Om det trengs flere steder vil styret ta tak i det når endelig oversikt foreligger. Kretsstyret
blander seg ikke inn i selve leirene, men forbudet vil komme med noe rundt den nye landsleirtanken.

Sak 34/2020 -Økonomi
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Status regnskap/budsjett/føring

Kommentarer under behandling:
-

-

Ikke fått ABUR penger enda. Støtte gis i etterkant av arrangementer.
Aggregat Grønland. Da det er et serveringssted, er man avhengig av pålitelig strøm. Dette vil også kunne
gi inntekt. Kostandene ligger mellom 40-50.000,- ND får navn på person som mulig kan levere noe
billigere.
Det er søkt flere steder om økonomisk støtte bla inspirasjonstur til Skien Fritidspark
RH delta møter med Asker kommune og Asker kulturråd/Frivillighetsutvalget. Spesielt møte i januar der
vi legger frem om kretsens ønsker og behov samt historikk. ND og OAH bistår RH
Side 2 av 4
Saksliste Kretsstyremøte

Vedtak:
-

Aggregat kan kjøpes inn. ND følger opp.
Det lages plan for innhold til møte med Asker kommune. RH sørger for nødvendige papirer

Sak 35/2020 – Saker fra Kretskontoret
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Covid-19

Kommentarer under behandling:
-

-

Det har kommet henvendelser vedr speiding i disse tider. Spesielt grupper med medlemmer fra flere
skoler har begynt å avlyse møter, men om man kan dele dem opp i grupper, ha utemøter, etc. så er det
fortsatt greit å avholde møter.
Det kommer mange e-poster fra for eksempel Forum Natur og friluftsliv om møter som ikke alltid er
relevante for speiderne. HH og ND sier ifra om det er spesielle møter noen bør delta på.

Vedtak:
-

HH og ND gir spesiell beskjed om de ser det er møter der kretsen bør være representert.

Sak 36/2020 - Gruppene
Saks beskrivelse og fremlegg:
Kommentarer under behandling:
Vedtak:

Sak 37/2020 – Grønland, Leikvinjar, Teggern, Wøyen
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Status stedene
Informasjon rundt Skogsborg og Strandheim
Blommistoppen og intensjonsavtale

Kommentarer under behandling:
-

-

-

Leikvinjar. Eiendomsombudet har avholdt møte og laget et godt notat med vurderinger og mulig
fremdriftsplan. Kretsstyret ser det som en god plan for nærmere avklaringer før et endelig vedtak om å
overta eller ikke kan fattes. Skal man overta er det en god del oppussingsbehov i tillegg til at man må ha
en aktiv driftskomite med «daglig» tilsyn mot for eksempel et vederlag.
Teggern. 3.Drammen, 1.Skoger og Speidernes beredskapsgruppe har hatt møte i tillegg har de hatt møte
med kommunen. Ønsket er at man lokale grupper/beredskapsgruppen kan benytte huset, men at lokalet
også kan benyttes i andre speidersammenhenger/møter. Kommunen er villig til å støtte opp om huset,
men krever at det er lokal tilhørighet. Styret ønsker at man ser på en kontrakt ala
Blommistoppen/Risdalsbu. JB og eiendomsombudet ser på det
Grønland – Aggregat – se under økonomi
Blommistoppen. Forslag til avtale er godkjent av alle parter.
Side 3 av 4
Saksliste Kretsstyremøte

-

Det har kommet opp til vurdering muligheter for innpass enten på KFUM/K sitt sted Strandheim eller
Skogsborg som et alternativ til Leikvinjar. Begge stedene har GS snakket med, og tilbakemeldingen er at
begge stedene er veldig positive til oss. Fordelene med de stedene er at de har flere muligheter en
Leikvinjar. De har som Leikvinjar møtelokaler hele året. Sjøspeiderne kan komme til land. Det er store
gressarealer til aktiviteter og leir både på land og vann, det er i Kretsens området, mm. Spørsmålet er om
et av de stedene kan gi kretsen flere muligheter enn Leikvinjar og at man heller bruker ressurser på ett
av de stedene. På kretsstyremøte fortalte GS at DNT har vært i dialog med Asker kommune som skal ha
en sak opp til kommunestyret i desember. GS følger opp hva det er.

Vedtak:
-

-

TGM gir tilbakemelding til Eiendomsutvalget at notatets aktivitetspunkter iverksettes. JB ønskes invitert
til neste møte med Eiendomsombudet for bla og spille inn andre punkter vedr Leikvinjar og
Skogsborg/Strandheim.
JB og eiendomsombudet ser på avtalemuligheter rundt Teggern og går i dialog med de tre
interessentene.
Kontrakt signeres rundt Blommistoppen. TGM og JB
GS og RH befarer Skogsborg og Strandheim. GS følger opp kommunestyresak i desember

Sak 38/2020 - Kretsting
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Gjennomgang av sakslisten
Gjennomgang av forslag til terminliste
Gjennomgang av forslag til Arbeidsplan
Gjennomgang av forslag til Budsjett

Kommentarer under behandling:
-

Det kom noen små justeringer av forslag til terminliste og til arbeidsplan.
Det har kommet en vurdering fra lovutvalget om spleiselaget fra gruppene som er foreslått. Da dette
kom frem sent på møte, ble det bestemt at saken tas opp igjen på ekstra kretsstyremøte onsdag 4/11.
Sakspapirer skal ut senest mandag 9/11. HH sender ut innkalling med påmelding til gruppene nå.

Vedtak:
-

Det innkalles til nytt styremøte onsdag 4/11 kl.19.00-20.00. TGM
TGM sender HH tekst til innkalling som så HH sender gruppene og legger ut på nettside, facebook.

Sak 39/2020 – Kretskontoret og ansatte
Saks beskrivelse og fremlegg:
- Forslag vedr ansatte ble fremvist. De ansatte deltar ikke på møte i denne saken.
Kommentarer under behandling:
- Forslaget ble godkjent
Vedtak:
- TGM, GS og JB følger opp saken med kontoret og forbundskontoret

Neste møte: __8/12-2020___ kl:______ Sted:__ ________
Referent: Thor Gunnar Mathisen
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