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Sak 8/2021 -Referat
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Referat Kretsstyremøte nr.1
Referat Arbeidshelg

Kommentarer under behandling:
-

Referatene ble gjennomgått

Vedtak:
-

Godkjente

Sak 9/2021 -Terminliste 2021
Saks og vedtak:
Kort oppsummering fra Tl samling, FL, samling, Roversamling, Ledersamtale…
-

Spørsmål til evaluering – skal man ha påmelding eller ikke til nettmøter?

Gjennomgang av kommende arrangementer. Hvem hva hvor
-

Peff kveld – Ingen informasjon
Temakveld Koloni. Invitasjon sendt ut. TGM
Fagkveld Media – utsettes da Mediaombudet ikke er klart enda.
Peffkurs 2 - Ingen informasjon
Fagkveld Speiderhus og hytter. Inv sendt ut. Prg klart. JB
Klatrekveld - Ingen informasjon
Kretsting – årsrapport TGM, regnskap ND, saker, valg, Etter tinget formelt er over tas sak om
forvaltningskomiteen til Nedre Buskerud eget møte.
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-

Hiorth – ND sender ut inv. Komiteen har møte 2/2. JB
Inspirasjonshelg – 16.-18 eller 23-25. april. Reservehelg i august – OAH sender til søknad
sparebankstiftelsen. GS lager en msm gruppe.
Kretsbannerkonkurransen. OAH følger opp
Sommerleir. ND ringer de som vi ikke vet status på

Sak 10/2021 – Saker fra Kretskontoret
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Ny stilling til utlysning

Kommentarer under behandling:
-

Utlysningstekst er til finjustering hos forbundet. Sendes ut snarest. 100% stilling der 50% er i Vestmarka
Krets

Vedtak:

Sak 11/2020 – Grønland, Leikvinjar, Teggern, Wøyen
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Referat fra møte med Speiderstyret Leikvinjar/Skogsborg og Strandheim
Avtale rundt Teggern
Andre bygg

Kommentarer under behandling:
Leikvinjar:
-

Referat fra speiderstyremøte – kjøpspris rundt 3 mil
Bytte 30 vinduer, to nye tak, koble på nytt vann, peis, mm – ca. 1. mil – Ivar lager budsjett.
Penger fra salg kan evt gå inn i ny eiendom/bygg, men kan ikke sies eksakt.
Uklart av hvor mye kretsen kan få ved evt salg i forhold til avtale. Det er ført regnskap.
Det må lages sakspapirer til Kretstinget. Ingrid i Eiendom bidrar med dette.

Teggern:
-

JB og 3.Drammen møte med kommunen om avtale, som sikrer at om at man legger inn penger i stedet til
oppussing, så må man ha en langtidsavtale med kommunen. I dag er den løpende men 12 mnd
oppsigelse. Avtalen fra 1974 til 4. Drammen. Kretsen overtok en del år senere.

Grønland:
-

Måke tak. Hører om rovere vil ta mot en liten kompensasjon. Blommistoppen:
Eiendomsombudet og NSFs advokat og JB hadde møte. Vedr. Stiftelsen.

Vedtak:
-

JB følger opp sakspapirer rundt Leikvinjar til Kretsting.
OA sjekker opp om regnskap vedlikehold Leikvinjar.
Skogsberg og Strandheim. Begge steder tas det kontakt med. GS tar initiativ befaring og møte
JB og 3.Drammen følger opp Teggern
TGM legger ut på facebook om roverlag vil måke taket på Grønland.
JB følger opp stiftelsen rundt Blommistoppen.
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Sak 12/2020 - Eventuelt
Saks beskrivelse og fremlegg:
-

Søknad om støtte til Nordisk Trekløver Gilwell
Møte om tilskuddsordninger. Erik Debora skal få til et møte med kommuneadm om tilskuddsordningen.
Kretsstyret får dokument grunnlaget når det er klart, før det så går til frivillighetsutvalget.
Grunntrening kan man gjennomføre i Follo, Romerike og Sørlandet krets. Noe digitalt.
Gruppene i Korona tid

Kommentarer under behandling:
-

-

-

Positiv til støtte til Trekløver Gilwell for «unge» søkere.
Etter møte i Frivillighetsutvalget den 27. januar, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Asker
Idrettsråd, Leder av Frivillighetsutvalget og Vestmarka krets. Det arbeides med å få fastsatt møtedatoer.
Målet er å kartlegge de ulike ordninger og få til et temamøte med kommunens administrasjon. RH
jobber videre med dette.
Grunntrening – Kretsen starter Trening 1 til høsten:
o Det er mulighet for å få gjennomført hele grunntreningen våren 2021 med på ulike steder og i
regi av ulike kretser.
o Trinn 1 kurs som kombinasjon av digitalt og analogt i tiden fra 11. februar til 21. mars i regi av
Follo.
o Trinn 2 gjennomføres i regi av Kilden, Sørlandet krets helgen 5. til 7. februar og i regi av Østre
Østfold krets 12 til 14. mars.
o Trinn 3 kurs gjennomføres i helgen 4. til 6. juni i regi av Kilden, Sørlandets krets.
o Follo krets har begynt å planlegge gjennomføring av trinn 3 kurs i løpet av våren.
o Det er satt opp Ledertrenerkurs i regi av NSF i tiden 23. april til 28. november 2021
Informasjon fra Grupper og aktiviteter – Varierer veldig i forhold til aktivitet.

Vedtak:
-

Det gis 3000,- i støtte med oppfordrer til å be gruppen betale resten, evt søke frifond/lederfond, etc.
Til neste års budsjett sette det av post til lederkurs for «unge» ledere. (under ca. 30 år)

Neste møte: 8/3-2021 kl:_19.00__ Sted:__ ________
Referent: Thor Gunnar Mathisen
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