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Kretsstyremøte nr. 1 - 2021 
Dato: 6.1.2021, Tid: 19:00, Sted:  Nettmøte 

 

 

Sak 1/2021 -Referat 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Referat Kretsstyremøte nr 9 

Kommentarer under behandling: 

- Ombudslederne er lagt ut på nettsiden 

- Google kalender er i gang. TG og OAH følger opp 

- Merker og et kretsbanner er purret på. 

Vedtak: 

- Referat godkjennes 

Sak 2/2021 – Korona og speiding  

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status regler for kommunene og plan for ukene/mnd. som kommer 

Kommentarer under behandling: 

- Ikke inne møter 

- Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i 

fastmonterte seter. 

- Fritidsaktiviteter: Idretten utsetter oppstart av innendørs trening, kamper og turneringer til etter 19. 

januar. Dette gjelder også andre fritidsaktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. 

- Utfordring er også medlemmer fra mange skoler 

- Kretsstyret skal ikke lage tolkninger, men henvise til forbundet og lokale regler.  

Vedtak: 

- Styret ringer gruppelederne og hører hvordan det står til. TGM fordeler gruppene 

 Hvem Innkalt informert Tilstede 

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   

KS Jan Bjørnsrud (JB) X  X 

KS Philip Godager (PG) X  X 

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X  X 

D.Rep Audun Frøysland  X  
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- Dersom noen ønsker forslag og ideer vil vi sette sammen teamsgrupper 

- TGM sender e-post til gruppelederne om at styret vil ringe.  

Sak 3/2021 -Terminliste 2021 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

Gjennomgang av kommende arrangementer. Hvem hva hvor 

- Åpent Kretskontor, men på nett – inv er sendt ut. TGM og ND gjennomfører 

- Ledersamtale – RH følger opp lederombudet. Kontoret har ikke fått noen henvendelser 

- Arbeidshelg – hvordan gjennomføre og program gjennomgang 

o Gjennomføres på teams lørdag 10-13, søndag 15-18. TGM lager prg – Leder i ombudene 

inviteres inn til en liten felles økt. 

- TL samling på nett – OAH følger opp 

- FL samling på nett – TGM følger opp 

- LL samling på nett – PG følger opp 

- Peff kveld – RH følger opp 

- Temakveld Koloni på nett – TGM følger opp 

- Fagkveld Media – på nett – OAH følger opp 

- Peffkurs 2 – RH følger opp 

- Fagkveld Speiderhus og hytter – JB følger opp 

- Klatrekveld – PG følger opp 

- Hiorth 2021 – Styret velger i samråd med arrangør å avlyse Hiorthen i den form som den har vært pga 

Covid-19. Man legger opp til ett alternativt arrangement som lettere kan gjennomføres/avlyses. 

Sak 4/2021 -Økonomi 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status regnskap/budsjett/føring 

- Kjøregodtgjørelser og andre utlegg 

-  

Kommentarer under behandling: 

- Skjemaer ligger under dokumenter på nettsiden 

- RH jobber med samlende dokument rundt innspill Drammen og Asker kommune vedr. støtteordninger 

- RH representerer Kretsen i sakene, men har dialog med Kontaktutvalgene.  

- Det er kommet moms refusjon samt mer støtte fra ABUR enn forventet. 

Vedtak: 

- RH sender dokument til styret for gjennomlesning rundt støtteordninger fra kommunen 

 

Sak 5/2021 – Saker fra Kretskontoret 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Bemannings informasjon 

- Ny stilling 

Kommentarer under behandling: 
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- Pga omstrukturering av stillingene har HH sin stilling ikke blitt forlenget, men bistår noe på timesbasis i 

januar. ND kontakter styret vedr oppgaver som evt. kan løses av styret eller andre.  

- Romerike Krets skal lyse ut en 40% stilling ala den kretsen skal lyse ut. Er i dialog om mulig en 90% stilling 

Vedtak: 

- TGM følger opp utlysning av stilling i samarbeid med Forbundet.  

Sak 46/2020 – Grønland, Leikvinjar, Teggern, Wøyen 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Leikvinjar og møter/oppfølging/planer 

- Informasjon rundt Skogsborg og Strandheim 

- Avtale rundt Teggern og Risdalsbu.  

- Status rundt Dobletjern hytta 

Kommentarer under behandling: 

- Grønland pleier å ha servering når det er noen til å gjennomføre. Nå er det noen som ønsker, men 

usikker på om det er mulig i forhold til Covid-19 

- Leikvinjar- Ingrid Thorsen Norland deltok på denne saken.  

o Det må samles informasjon rundt kjøp, oppussing kostnader, drift, mm 

o Det må avklares rundt mulighet for alternativene Skogsborg/Strandheim  

- Teggern 

o Styret er interessert i å langtidsleie bort Teggern. 

o Det må være mulig for andre som for eksempel ombud, arrangementskomiteer styret, etc å 

kunne bruke Teggern om det er ledig og mot betaling  

o Kontaktutvalget bør høre om det er andre enn 3.Drammen, Speidernes Beredskapsgruppe og 

evt. 1.Skoger som er interessert i å ha en avtale på stedet 

- Dobletjern. Nedre Eiker FA er på saken 

Vedtak: 

- ND kontakter kommunen vedr servering Grønland 

- Ingrid Thorsen Norland samler informasjon til sak 

- Ingrid Thorsen Norland får bistand på budsjettering av oppussingsliste 

- GS purrer forbundet om møte vedr Skogsborg/Strandheim vs. Leikvinjar  

- GS kontakter stiftelsen Skogsborg – oppfølging etter Asker kommunes vedtak 

- JB følger opp Teggern og avtale.  

-  

Sak 47/2020 - Eventuelt 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Ny Speiderstyre kontakt 

Kommentarer under behandling: 

- Eirik Ulltang Birkeland er kretsens nye kontakt i Speiderstyret 

 

Neste møte:  1/2-2021 kl:______ Sted:__ ________ 

Referent: Thor Gunnar Mathisen 


