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 Referat arbeidshelg 

 

Tlf: 917 32 729 / 451 41 390 

Hjemmeside: vestmarka.speiding.no/ 

E-post: vestmarka@speiding.no 

Referat fra Arbeidshelg  
Dato: 23.01.2021, Tid: 10:00-13:00, Sted:  Nettmøte 

Dato: 24.01.2021, Tid: 15:00-18:30, Sted:  Nettmøte 

 

 

Sak 1 Kretsstyret 

Det ble pratet rundt temaene nedenfor: 

 

 

 Hvem Innkalt Tilstede lør Tilstede søn 

KL Thor Gunnar Mathisen (TGM) X X X 

VKL Georg Smedhus (GS) X   

KS Olav Andreas Høvik (OAH) X X X 

KS Rune Haukedal (RH) X X X 

KS Anne Eline Nærstad (AEN) X X  

KS Jan Bjørnsrud (JB) X X X 

KS Philip Godager (PG) X X X 

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X X X 

D.Rep Audun Frøysland X X  

mailto:vestmarka@speiding.no
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Valg i mars:  

- Alle unntatt Georg står på valg.  

- Valgkomiteen består av hele hele 10 stk som gikk ut av kretsstyrene til AB ob NB i fjor. De har fått e-post. 

 

Vedtak: 

- TGM innkaller valgkomiteen til et temas møte 

 

Sak 2 Ombud  

Ombudslederne logger seg på søndag kl. 15.00 – Det var kun eiendom som stilte og ble da med på saken 

rundt eiendommer.  

De fleste er nå i gang.  

Mandatet har TGM fjernet fra den delte mappen på Google drive da det var flere ombudsmedlemmer 

som reagerte på teksten. Mandatet ble sett på og OAH formet ett nytt mandat før møte søndag 

Vedtak: 

- OAH laget oppdatert tekst til mandat til søndag. Dette diskuteres med ombudslederen også ved bruk av 

menti med spørsmål som hvorfor de er med, hvordan få flere, mm 

- Det søkes å få flere i lederombudet gjennom grunntreningen så de kan bli ledertrenere og det tas opp 

som tema i Lederombudet. RH følger opp. 

- Det innkalles til nytt team møte med lederne i ombudene. TGM 

 

Sak 3 Kretskontoret 

Ny ansatt i 50%. Stillingsnavn, tekst og arbeidsoppgaver ble gjennomgått. 

Det ble informert om at Romerike krets skal utlyse en i 40% og at det kan være en god idé og slå de sammen. 

Dette var det stemning for og er nok bedre med en ansatt i 90% i to kretser, enn en som jobber 50% med 

kretsen vår og 50% med noe helt annet.  

Det er prøvd tre forskjellige metoder for å finne egnet kontor/møtested i Asker uten hell.  

Det kom derimot opp 9 forslag på mulige møtelokaler hvorav noen veldig spennende.  

Vedtak: 

- Navn, tekst og arbeidsoppgaver ble godkjent. 
- TGM går i videre dialog med Romerike og forbundskontoret om utlysning av felles stilling snarest. 
- ND sjekker opp priser for leie av møtelokaler og lager en oversikt som legges tilgjengelig i delte mapper 

på drive. (ombud og styret). Wøyen beholdes videre som Kretskontoret, men man prøver å ha 

møtelokaler rundt Asker sentrum. 

Sak 4 Gruppene i fokus 

Kretsapparatets engasjement mot og med grupper: 

- I NSFs lover §2-3-9 står det bl.a. at styret skal bidra til å starte nye grupper, støtte, rådgi, oppmuntre og 

ha dialog jevnlig med grupper.  

- I Langtidsplan og arbeidsmål til forbundet er det også forpliktelser til kretsstyrene 

- I Kretsting står det at kretsstyret skal følge opp vedtatte arbeidsplaner hvor Vestmarka har vedtatt 

mange punkter opp mot gruppene. 

MAO har styret en stor oppgave rettet mot gruppene. Mye mer enn vi faktisk gjør i dag.  
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Hvordan følge opp med strategi: 

- Arbeidsplanens punkter settes i gang i samarbeid med ombud og ansatte. 

- Daglig oppfølging med gruppene – Kretskontoret 

- Styret har fordelt grupper samt ombud og fortsetter med det.  

 

Satsnings og veivisergrupper: 

- TGM presenterte forslag til program for styrking av speidergruppene. Det ble endret litt på tekst. 

- Forslag til Kretsens mål satsningsgrupper: 

- I løpet av 2021 skal 5 grupper være satsningsgrupper 

- I løpet av 2022 skal 5 nye grupper være satsningsgrupper 

- I løpet av 2023 skal alle grupper ha over 40 medlemmer (noe som settes som kritisk medlemsmasse for 

en aktiv gruppe) og ha en bærekraftig drift 

Vedtak: 

- Satsnings- og veiledningsgruppe programmet settes i livet når 50% stilingen er besatt. Før det søker man 

etter koordinatorer. TGM følger opp 

- Merker til programmet ses på av OAH 

 

Vekst og utviklingsfond 

- I dag har man Bærums Verk fondet som dekker grupper i Asker og Bærum. Det ble lagt frem forslag om å 

lage ett eller to som da dekker hele kretsen.  

Vedtak: 

- Det fremmes forslag om å lage ett vekst og utviklingsfond på Kretsting. Frem til da må man se på 

Bærums Verk fondet, økonomi, etc. TGM lager sak til kretsstyremøte 

 

Exit utgang for ledere – eller lederstøtte 

- Utfordringen er ledere som har holdt på i mange år og som føler seg bunnet på armer og bein 

  - alene igjen som leder 

  - ingen andre som vil overta 

  - har kommet tilbake da ting stoppet opp 

  - har en lojalitet som sliter dem ut 

 - Følgende er i mange tilfeller at gruppen stopper opp og til slutt «dør» hen 

 

 - Ved å gjøre tiltak vil grupper kunne reddes og lederne vil kunne få ny motivasjon, føle seg sett, osv.  

 

- Ofte kan bare det å ha noen å prate med å gi ny iver, motivasjon og takknemlighet 

- Få noen til å se saken utenifra 

 - Finne løsninger  

 - Gi vedkommende ny inspirasjon og evt andre oppgaver 

  

Vedtak: 

- Det kalles ikke exit utgang, men lederstøtte. Kretsen lager et team med fagpersoner innen speiding og 

personal/menneskelige kunnskaper. Det kom opp noen navn som kan bli spurt. ND følger opp 
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Direktemedlemmer 

- I dag er det 12 direkte medlemmer av kretsen.  

- Disse har vært aktive i grupper og på Kretsplan. De er fortsatt en ressurs for speidingen. 

- Inntil nov 2020 hadde de som «gruppe» stemmerett på Speidertinget. Dette ble tatt bort da man ønsker 

at medlemmer skal ha en gruppetilhørighet. 

- Direktemedlemmene har i perioder blitt en glemt «gruppe» 

 

Vedtak: 

- TGM snakker med forbundet om løsningsforslag til hvordan man kan organisere disse. Kan de forbli 

direktemedlemmer eller kan man kalle de en kretsgruppe, etc.  

- De bør få regelmessig informasjon fra Kretskontoret - ND 

- De bør forhøres rundt evt kompetanse, bistand og interesse rundt oppgaver i Kretsen. 

- Kan de påta seg å lede noen av prosjektene? 

 

Støttemedlemmer: 

- Mange grupper har tatt opp at de har ledere/rovere som ikke er aktive, men som «glir» ut av systemet 

og slutter. Mange av dem kan tenke seg og være støttemedlem.  

- De må etter forbundets lover i § 3-1 avgi speiderløftet og betale årskontingent opprettholder sitt 

medlemskap. 

- Hvor mye skal det koste: 

o Et støttemedlem betaler minimum forbundskontingent, kretskontingent (720,-) og evt 

gruppekontingent etter eget ønske Man kan evt ha. Forbundskontingent, 1/2 kretskontingent 

(600,-) og evt 1/2 gruppekontingent etter eget ønske, men da får man noen reduserte «goder» 

o (alternativ ta opp i forbundet om redusert forbundskontingent) 

o (Andre foreninger: DNT – Hovedmedlemsskap 725,- Skiforeningen 690,- Norges Jeger og 

fiskerforbund 650,- Røde kors 300,- ) 

- Hva er «godene» - noen forslag: 

o Få infobrev for eksempel 4 ganger i året fra kretsen. Administrert fra Kretskontoret 

o Leie speiderhytter, hus, kanoer/båter til rabatert pris 

o Kan delta på kurs og åpne arrangementer i kretsregi 

o Kunne bli med i sosiale dugnadsgjenger rundt speiderhytter, hus og båter. 

o Bli invitert til dagstur på kretsleirer 

o … 

- For at støttemedlemmene skal merke at de blir satt pris på, så bør det være Kretskontoret faste oppgave 

å følge opp med informasjon til støttemedlemmene.  

 

Vedtak: 

- TGM snakker med forbundet om løsninger 

 

Restarting/nystarting av grupper 

- I dag har kretsen 28 aktive speidergrupper som verver fra 1 til 17 skoler.  

- Kretsen har 7 merkede grupper 



 
Side 5 av 7 

Referat arbeidshelg 

- Det er nedlagt 30 speidergrupper siste 15-20 år 

- Det er nesten 30 barne og ungdomsskoler som ikke det er speidergrupper som verver i fra (Noen av dem 

har KFUM/K speidergrupper i området) 

- Det ble presentert 7 områder der det kanskje bør restartes en speidergruppe i tillegg til 3-4 områder som 

kan ha flere grupper.  

- TGM la frem en «optimistisk» plan  

-   
- Det ble lagt frem en plan for restarting med 6 forskjellige metoder  

- Det ble lagt frem en oppfølgingsplan etter oppstart på 6 punkter 

- Det ble også lagt frem NSFs huskeliste/plan for oppstart 

Vedtak: 

- Det er et klart ønske om å følge opp forslagene.  

- Noen steder ble diskutert som prioriterte områder.  

- Noen av stedene har merkede grupper i dag. Diss bør man gå i en dialog med.  

- TGM følger opp og kommer med mer konkret til senere styremøte. 

 

Sak 5 Lokaler og hytter i kretsen 

Leikvinjar opp mot evt Strandheim/Skogsborg: 

-     Jan, Ingrid og Ivar drar på befaring og ser på takst, samt oppussingslisten og prissetter den så vi vet hvor 

mye det vil koste å sette det i stand. 

- Spørsmålet om midlene fra salg av Leikvinjar kan brukes på Strandheim eller Skogsborg kan vel ikke vedtas 

før etter nytt speiderting om to år.  

- På kretstinget vurdere om vi skal overta Leikvinjar eller satse på Strandheim/Skogsborg, evt ingen av 

delene. 

- Om kretsen satser på Strandheim/Skogsborg så kan forbundet evt komme inn etter speidertingsvedtak... 

- Kriteriet for å si ja til å overta Leikvinjar går jo på kjøpskostnad fra forbundet og hvor mye det vil koste å 

pusse opp. 

- Det ble også nevnt at det i en avtale med forbundet står at kretsen skal kompenseres for hva som er lagt 

inn av midler til vedlikehold/oppussing, ved evt salg ut på det åpne markedet. De midlene kan vi jo evt. vedta 

å bruke på Strandheim/Skogsborg. Hvor mye det er må tidligere driftskomiteer kontaktes om. 
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-     Det er en del faste utgifter på Leikvinjar, men utleie inntekter uteblir pga Koronaen - utgiftene må vi nå 

betale fra kretsens konto. TGM hører med forbundet om de kan betale noe av dette... (ND vil søke komp når 

det blir mulig, men om man får er jo en annen sak) 

 

Vedtak: 

- Jan, Ingrid og Ivar befarer Leikvinjar 

- Eiendomsombudet kommer med tekst forslag til kretstinget 

- TGM tar opp med forbundet om de kan dekke noen utgifter om de ikke kan dekkes far 

kompensasjonsmuligheter 

- ND søker kompensasjon om det blir mulig  

 

Gruppenes møtelokaler og hytter: 

Alle gruppene har møtelokaler. Noen har en eller flere hytter. Andre grupper har ikke hytter. 

Totalt er det rundt 50 møtelokaler og hytter som eies/festes/langtidsleies av speidergrupper. Om de får inn rundt 

15-20000,- i året er det nesten en million kroner til speidervirksomheten. Potensialet er mao stor, da mange bygg 

ikke er så mye i bruk.  

- TGM la frem en oversikt over gruppene og lokaler samt hytter med bilder. 

- TGM har ikke klart å skaffe oversikt over spesielt alle hyttene. Dette var ett problem også på 90 tallet.  

- TGM refererte til de fem hyttene som ble kjøpt inn fra Finland for Speiderens hyttefond på 60 tallet. En 

er tatt ned på Brunkollen, En ved Stovivollen, men hvor ble alle av? 

Vedtak: 

- TGM sender over listene til Eiendomsombudet som sender e-post til gruppene i forbindelse med 

nettmøte om spørsmål rundt eiendommer, slik at listen blir mer komplett.  

- Det bør åpnes for at grupper kan leie av hverandre. Da må informasjon samles.  

- Når støttemedlemmer og direktemedlemmer er mer i orden, kan man prøve å få til hytte 

dugnadsgrupper som kan bistå grupper. Se til DNT 

 

Sak 6 Terminliste og arrangementer 

Sjekkliste og rapportering for arrangementer i Kretsregi: 

-     TGM la frem forslag til revidert sjekkliste. Det ble noen kommentarer og justeringer 

-     OAH påpekte utfordringen med utsendelse via min speiding der utseende på dokumentet endrer seg. 

-     TGM la frem forslag til rapport. TGM hadde ikke fått med at HH har laget.  

 

Vedtak: 

- TGM Sjekklisten justeres og legges tilgjengelig for alle som skal arrangere noe i Kretsregi. (Nettside og 

delt drive med ombud og styret) 

- ND sammenligner HH og TGMs rapportskjemaer. Evt justerer og legger tilgjengelig for alle som skal 

arrangere noe i kretsregi. (Nettside og delt drive med ombud og styret)  

 

Terminlisten: 
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- I tiden fremover er det for det meste nettmøter der alle ombud er i gang 

- Hiorth – det sendes ut informasjon om at det i alle fall ikke blir på fjellet. 

- Kretsbannerkomiteen har fått e-post om de kan se på alternative løsninger jmf desentralisert NM. 

Speiderombudet følger opp. 

- Det blir Vikenleir for sjøspeiderne i pinsen 

- Sommerleir. Det er uvisst om alle troppene har fått tilbud om leirsted.  

- Økonomi til arrangementene – HH og ND har laget en fin systematisk oversikt.  

 

Vedtak: 

- Speiderombudet m/OAH følger opp Kretsbannerkonkurransen 

- ND sender ut informasjon Hiorth og fagkveld eiendom 

- TGM sender ut inv Kolonilederkveld 

- ND følger opp sommerleir. Sjekker med de troppene som ikke vi vet noe om, men som ønsket bistand 

- ND sender listen med søkesteder og frister til gruppene.  

- TGM lager søknad prosjekt satsnings- og veivisergrupper 

- Teggern oppfordres til å søke 

- OAH ser på sparebankfondet 

- TGM ser over listen opp mot terminliste/arbeidslisten generelt. 

 

 

 

 

Referent: Thor Gunnar Mathisen 


