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Sak 40/2020 -Referat
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Referat Kretsstyremøte nr. 8
Protokoll fra Kretsting november 2020

Kommentarer under behandling:
o
o
o

Merker og banner – Banner er kommet. Merker er bestilt.
Blommistoppen er signert. Jan følger opp stiftelsen med hjelp fra forbundet
Aggregat til Grønland er kjøpt inn og montert

o

Ordstyrer på Kretsting bør ikke være en fra styret.

Vedtak:
-

Referatene godkjennes. Protokoll fra kretsting er sendt rundt til signering

Sak 41/2020 -Ombud
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

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

Kommentarer under behandling:
o
o

Det trengs flere medlemmer i flere av ombudene. Vi må bruke alle muligheter for å få flere
medlemmer til ombudene. Bruke enhetssamlingene i januar.
Vi må ha en fast kontaktperson/leder i de enkelte ombudene.

Vedtak:
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o

Ombudsledere – HH ringer for avklaring og får kontaktoversikt på nettsiden, samt mailes styret.
▪ Ombudslederne får tilsendt aktivitet/arrangementsskjema med budsjett, planer, mm (se
også sak terminliste/arbeidsplan)
▪ TGM lager utkast og kommuniserer med HH/ND om skjemaet, mm

Sak 42/2020 -Terminliste 2021
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Hvordan skal styret følge opp terminlisten på møter og ved gjennomføring?
Arrangementsskjema med planlegging, økonomi, informasjon, invitasjon, rapportering og media
Korona og gjennomføring – tanker rundt året som har gått
Arrangementer januar/februar

Kommentarer under behandling:
-

Inspirasjonsturene i januar kan ikke gjennomføres pga Covid-19, men utsettes.
Januar kan bortsett fra inspirasjonsturen, gjennomføres med nettmøter om det ikke er mulig med fysiske
samlinger.
Styret diskuterte gjennomgang av terminliste på styremøte og tenker at det er mer detaljer så lenge
ombudene ikke er helt oppe å gå.

Vedtak:
-

Reserverer Leikvinjar til arbeidshelgen styret/ombud – TGM lager informasjon om helgen
Inspirasjonsturene flyttes til april/august. GS følger opp
Google kalender kommer – HH har lagt ut alt på siden, men ved kalender kan man abonnere og legge inn
møter

Sak 43/2020 - Arbeidsplanen
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Hvordan iverksette
Hvordan måle resultater

Kommentarer under behandling:
-

Mange av arbeidsplanens oppgaver kan måles, så lenge vi vet konkret status nå.
Arbeidsplan blir et tema på arbeidshelgen

Vedtak:
-

TGM samarbeider med HH/ND om både spørreskjema og spørsmål til en telefonrunde.

Sak 44/2020 -Økonomi
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Status regnskap/budsjett/føring
Kjøregodtgjørelser og andre utlegg 2020
Kretskontingent 50%

Kommentarer under behandling:
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-

Regnskap er ajour pr november
Det ble laget informasjon til Asker kommune om samarbeid også opp mot koronaen
Stjernetelt er kjøp inn for 134.000, - Lagres Hyggen. Finansieres fra 116.000, - i støtte pluss 50.000, - fra
Løvdokken.
Det sjekkes opp om 5000,- til småspeiderdagen kan overføres til neste år
Det er søkt midler til roverarrangement – Hiorth deltagelsen
Endre kretskontingent og minne grupper på at de må huske frist for evt endringer av
gruppekontingenter.
Grønland:
o Kjøpt aggregat 37.000, - kostet egentlig over 50.000, - Egnet for pc bruk så kan brukes til andre
arrangementer. Bilvei frem utenom vinteren.
o Må kjøpe en ting til styringen. Solcellepanelet som man fikk støtte til er satt opp.
o Det må reklameres for Grønland til alle gruppene i Kretsen.

Vedtak:
-

ND og HD samkjører kjøregodtgjørelsesskjema, men bruker speiderforbundet skjema, men statens
satser
Kretskontingenten som er vedtatt 50% av forbundskontingenten øker med 5,- til 240,- ND ordner

Sak 45/2020 – Saker fra Kretskontoret
Saks beskrivelse og fremlegg:
Kommentarer under behandling:
Vedtak:

Sak 46/2020 – Grønland, Leikvinjar, Teggern, Wøyen
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Leikvinjar og møter/oppfølging/planer
Grønland og aggregat.
Informasjon rundt Skogsborg og Strandheim
Avtale rundt Teggern og Risdalsbu.
Hva er status rundt Dobletjern hytta

Kommentarer under behandling:
-

-

Grønland – Aggregat er kjøpt inn, noe utleie, men foreløpig avventende. Mus kommet inn pga noe
konstruksjonsmessig kommunen har gjort/holder på å reparere.
Leikvinjar
o Trenger en takst på hva som må til for å få pusset opp stedet - Helge Jensen og en i Sætre er
takstmenn. Ole Jørgen Førde – Øvre Buskerud er kontaktperson.
o To løp – hva gjør forbundet om Leikvinjar selges ut av speidern – Skogsborg/Strandheim. Hva
gjør vi om vi overtar
o Det er mye kunnskap om Leikvinjar, men må få samle fakta og få til møte i Eiendomsombudet
rundt dette.
o Driften/utleien har vært/er ok. Utleie til BNB er stoppet
Risdalsbu – HH finner avtalen – skanner og mailer styret – Speidergruppen betaler utgiftene.
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-

-

Teggern - 3.Drammen som har ett annet lokale, men ønsker nytt da der de er har flere leietakere, lite
lager, mm ønsker å benytte Teggern sammen med Beredskapsgruppen og andre lokale grupper.
Drammen Friluftsforum og 3.Drammen har hatt møter med kommunen - kommunen er på gli.
Kontaktutvalget ønsker å ta over. Styret ønsker at man får til en langtidsavtale ala Blommistoppen. Eller
og Risdalsbu når man får sett på den. Viktigste for styret at det bedrives speiding og at for eksempel et
ombud, styret, kretssamling, etc. kan leie seg inn.
Dobletjern - Nedre Eiker FA – HH ringer

Vedtak:
-

GS har bedt om møte med Speiderstyret om Skogsborg, Strandheim vs. Leikvinjar
GS sørger for takstmann rundt Leikvinjar i forhold til oppussingsarbeider, mm
JB samlet informasjon rundt Leikvinjar og følger opp møte med Eiendomsombudet
HH finner avtale Risdalsbu
AF informerer styret om arbeid rundt Teggern
HH sjekker ut status rundt Dobletjern
ND følger opp Grønland

Sak 47/2020 - Eventuelt
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Kretsen bør ha to banner tilgjengelig

Kommentarer under behandling:
Vedtak:
-

HH bestiller et kretsbanner til

Kretsleder takk til slutt alle for et godt men spesielt år

Møtet sluttet: 21:00
Neste møte:

6/1-2021

Referent: Thor Gunnar Mathisen
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