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Sak 13/2021 -Referater 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Referat Kretsstyremøte nr.2 

- Blomst til Åse Lien Åberg 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

- Referat ble godkjent uten kommentarer 

 

Sak 14/2021 -Terminliste 2021 

Saks med kommentarer og vedtak 

Kort oppsummering fra avholdte arrangementer: 

 Temakveld koloni - 7deltakere – pdf ligger på nettsiden under dokumenter 

Temakveld Speiderhus og hytter – 14 deltakere – Ref. kommer 

Roversamling ble gjennomført på nett 

Klatrekveld over 2 dager - ca. 8 hver kveld 

 

Gjennomgang av kommende arrangementer. Hvem hva hvor 

- Gruppeledersamling 10/3-2021 – invitasjon sendt ut. 

- Fagkveld koloni/flokk - avlyses 

- Hiort – avlyst 

- Fagkveld Tropp – Utsettes – Tema Kretsbanner /NM  

- Kretstingets Årsmøte – se egen sak 

- Førstehjelpskurs – flytte fra 19/3 til nærmere sommeren. Dato kommer. 

 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 X 
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- Påskeleir på fjellet – Ser an JB 

- Bever/småspeiderkonkurransen – OAH hører om å lage en rundløype flere steder i kretsen 

- Kretsbannerkonkurransen og NM – OAH – Skal være mulig å gjennomføre det i tråd med 

smittevernregler. Oppgaver lages både til krets og nasjonalt nivå. 5/6 patruljer hvorav 1-2 går til 

superfinale.  

- Speidingens dag kretsen 5/6-2021. Tenkt som et kickoff for kretsen, men tas opp på neste møte.  

- Ombudssamling? – Avventes til alle ombud er i god drift 

- Inspirasjonstur evt. høsten GS 

 

Sak 15/2021 -Ombud 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

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

- Nettsidene – menylinje, ref, kalender, booking, mm 

- Nettsiden – utstyr Vestmarka Krets – Hva er egentlig hos gruppene som alle kan leie?  

- Nettsiden ABspeiderne/NBkrets. OAH 

- Spørreskjema hytter og hus – 10 har svart – 2 hytter gis bort – ligger på Drive 

Kommentarer under behandling med vedtak: 

Mediaombudet er på vei opp. Det blir en samling før sommeren og en etter sommeren for gruppene. 

Nettsiden. Det jobbes med forbedringer. OAH Teltet, klatreutstyr og transportabel do er noe av utstyr som skal inn 

på nettsiden til utleie. Evt. mer sjekkes opp. 

Hytteskilt tilbud til gruppene - Asker Produkter kommer med forslag – ala DNT sine skilt – treskilt med fres og maling. 

Det kommer tilbud fra Speidersport på beachflagg, mm 

Kretsmerker på vei 1600 stk 7,5 pr stk – sendes gruppene 

Restmidler fra bevilgede midler. Det er igjen 10.000,- skal brukes gjenninnkjøpe klatreutstyr til Wøyen. 20.000,- 

telt/utstyr til telt. OAH følger opp evt kjøp av Easy opp fra OB Wiig eller oppgradering av sambandsutstyr Wøyen  

Eiendomsombudet følger opp hytter som gruppe har meldt inn at andre grupper kan overta. JB 

 

Sak 16/2021 - Gruppene 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Status gruppene – fint om man har hatt kontakt med gruppene man har til oppfølging 

- Status medlemstall 

Kommentarer under behandling: 

- Under møte ble det referert fra noen grupper.  

- Tap av medlemmer pga Korona.  

- Det er pr i dag 370 medlemmer som ikke har betalt kontingent.  

- Punkter nevnes under gruppeledersamling denne uken.  

Vedtak: 
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Sak 15/2021 – Kretsting 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Sakspapirer 

- Leikvinjar 

- Vekstfond 

- Regnskap og overskudd 1/3 egenkapital, 1/3 til Vekstfondet, 1/3 reisefond 2023 

- Årsmelding 

- Ordstyrer  

- Gjennomføring av selve møte 

- Valgkomiteen – mangler en til VK helst fra gamle AB krets  

- Kontrollutvalg – litt sent nå kanskje, men bør opprettes 3-4 stk sammen med revisor 

Kommentarer under behandling: 

- Møte avholdes som planlagt på nett.  

- Ordstyrer.  

- Tom Lantz kan legge til rette Hilde og Audun kan kjøre det 

- Årsmelding sendes ut til styret for gjennomlesning 

- Leikvinjar – styrets innstiling ble diskutert. Tekst redigert 

- Vekstfond – tas ut denne gangen som sak, men tas inn om overskudd tillater da som økonomisak. 

- Valg. Kandidater er stort sett funnet. Det bør skaffes en VK helst geografisk fra gamle AB krets  

Vedtak: 

- Sakspapirer sendes ut der det står at regnskap ettersendes. Om noen ikke godkjenner dette så ber vi 

dem si ifra så utsettes tinget til 7/4 

- Styret samles når revisjon er klar slik at forslag til bruk av overskudd – for eksempel 1/3 egenkapital, 1/3 

til vekstfondet, 1/3 reisefond 2023, blir diskutert 

- Behov for kandidat til VK nevnes på Gruppeledersamlingen. TGM 

- Kontrollutvalg er noe styret bør se på til neste periode og kretsting. 

- TGM sjekker med Speiderstyret om ordstyrer. OAH snakker med to kandidater etter at TGM har fått 

avklaring 

 

Sak 16/2021 – Direktemedlemmer/støttemedlemmer 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Flere gruppeledere tok opp det med at mange resurser slutter når de gir seg aktivt i gruppen. Noen blir 

gildemedlemmer, noen direktemedlemmer, men flertallet forsvinner. For å unngå at mulige ressurser 

forsvinner er dette sett nærmere på. 

- Etter samtaler med speiderstyret legges vedlagte vedlegg frem, som arbeidsutkast/forslag. Dette vil gi 

rovere, ledere, foreldre og andre som ønsker det, mulighet for å være medlem av speidern uten å være 

aktivt medlem i en gruppe. I fremlegget fremgår det fordeler og muligheter. 

- For å få til en slik ordning må det lages avtaler med hytte, hus, båt og utstyrseiere, evt bedrifter samt at 

det må lages årshjul på Kretskontoret, slik at medlemsgruppen ikke blir glemt. 

Kommentarer under behandling: 

- Enighet om at det er bra.  

Vedtak: 

- Informeres om på GL og arbeides videre med 
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Sak 17/2021 – Satsningsgrupper og veivisergrupper 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Vedlagt ligger forslag til utlysning av satsningsprogram til gruppene 

- Hvordan gjennomføre dette: Det utlyse koordinator via direktemedlemmer, støttemedlemmer, gilder, 

ledere/rovere i gruppene. Samt at nyansatt blir sentral person. 

Kommentarer under behandling: 

- Enighet om at det er bra.  

Vedtak: 

- Informeres om på GL og arbeides videre med 

 

Sak 18/2021 – Restarting/nystarting 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Før man startet med å restarte/nystarte grupper må det avklaring til rundt de sovende gruppene, 

- TGM har vært i kontakt med sovende grupper og refererte fra disse. 

Kommentarer under behandling: 

o 1.Dikemark – Veldig sovende og mindre sannsynlig at den våkner med det første 

o Nesbygda svarer om noen dager 

o 1.Sandvika og Nærsnes er purret. Det ble informert noe om status Nærsnes. 

o 1.Mjøndalen – ingen kontaktopplysninger 

Vedtak: 

- OAH sjekker navn Mjøndalen 

- Jobbes videre med 

 

Sak 19/2021 – Saker fra Kretskontoret 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Ny stilling – status 2 søkere  

- Søknad om økonomisk støtte fra Bærum kommune er sendt 

- Fusjon – registrering brønnøysundregisteret NB og AB inn i Vestmarka Krets – Brønnøysundregisteret 

BRREG.  

Kommentarer under behandling: 

- Før man rydder opp i BRREG, så må man avklare forhold rundt Fondet til NB. 

Vedtak: 

- TGM følger opp søkere til ny stilling i samarbeid med forbundet 

- TGM følger opp BRREG spørsmål som er oversendt forbundet. 
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Sak 20/2020 – Finansiering av Vestmarka Krets 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Vedlagt sakslisten ligger saksfremlegg "Finansiering av Vestmarka Krets" som AF som representant for 

Drammens gruppene og RH for alle de andre speidergruppene har arbeidet med. 

Kommentarer under behandling: 

- Positivt med interkommunalt samarbeid og et bra stykke arbeid så langt. 

- Kretskontoret beholder ikke pengene, men det er tinget som bestemmer bruken. 

- Gruppene i A og B vil få merarbeid ved at de slev må søke. 

- Hva med grupper som sliter og som ikke er gode på søknader – kan de risikere å ikke få sendt inn, samt 

få mindre enn det kretsen klarer i dag. 

- Hva med forskjellene mellom store grupper og små grupper. De små klarer ikke å få til så mye som de 

større og går da glipp av mulige midler for å kunne delta på arrangementer. 

- Dersom alle grupper skal søke vil kretskontingent ikke dekke ansatte. Men dersom kommunen kan 

gjeninnføre/gi administrasjonsstøtte i tillegg til at kretsen kan få arrangementsstøtte så kan det gå. 

Idretten får støtte i dag.  

- Drammen kommune kommer med et forslag ut den 10. mars der de sannsynlige går for at alle søker.   

- Bærum har sentral søknad og har ikke vært åpen for at grupper søker direkte. 

- Kretskontoret bør kunne bistå grupper om de må søke lokalt 

- Kretsleddet bør søke midler til alle kommune om adm og kretsarbeid ala idrettsrådet kan  

- Akershus barne og ungdomsråd (ABUR) har slått seg sammen med de andre rådene til Viken. De gir 

økonomisk støtte med samme søkemetode som til gamle ABUR. Man må stille på årsmøtene for å kunne 

få støtte. 

Vedtak: 

- To ting bør med ovenfor kommunene  

o Det bør gis støtte for medlemmer opp til 25 år. 

o Det bør gjeninnføres/gi administrasjonsstøtte på kretsplan fra kommunene. 

- Kretsleddet bør søke alle kommunene om driftsstøtte og aktivitetsstøtte for arrangementer på kretsplan. 

Dette uavhengig om grupper søker direkte til kommunene.  

- Om det blir slik i Asker, Drammen og Lier at gruppene søker/fortsetter og søke direkte, så bør ansatte i 

kretsen kunne bistå grupper med hjelp slik at alle grupper får sendt inn gode søknader i tide. 

- Viken fylket årsmøte 27/4. AF og RH stiller 

 

Sak 21/2020 – Grønland, Leikvinjar, Teggern, Wøyen 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Referat fra møte med Speiderstyret Leikvinjar 

- Befaring Strandheim 

- Status Skogsborg – GS følger opp. Stiftelsen har kastet kortene. Om kommunal drift da vanskeligere å 

søke støtte.  

- KFUM/K er i kommunikasjon om å få et speidersted på Håøya – 20 millioner fra Gjensidige stiftelsen – 

minus med båt.  

- Avtale rundt Teggern 

- Status Stiftelse Blommistoppen 

- Annet Grønland, Leikvinjar 
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Kommentarer under behandling: 

- Leikvinjar ble omtalt under kretstingssaken. 

- Om man går inn i Strandheim må det skje ved at man får en plass i stiftelsen. Toalettbygg, flere 

overnattingsfasiliteter, hinderløype, etc. er området man kan bistå rundt. 

- Skogsborg. Asker kommunen har overtatt da stiftelsen har kastet kortene.  

- Om Kretsen skal inn i Skogsborg må man få en langtidsavtale så man kan søke midler. Det er 

samlingslokale, låve, toalettbygg og 8 hytter på stedet. 

- Inspirasjon til senter – se www.ungdomsoen.dk  – Danske Speiderforbundet 

- KFUM/K er i kommunikasjon om å få et speidersted på Håøya – 20 millioner fra Gjensidige stiftelsen – 

minus med det stedet i forhold til de andre er at man må ut med båt.  

- Strandheim kan man bruke i dag og om KFUM/K får til noe på Høya er det også et sted man sannsynligvis 

kan leie til arrangementer. Alternativ kan da være å bruke midler til lokale Asker sentrum. Møtelokale, 

kontor, utlån av utstyr, samarbeid med DNT om senter for friluftsliv, etc. Jmf dokument stiftelse.  

- Teggern – Før man bruker mye midler på oppussing må avtalen om bruk av grunnen reforhandles. Det 

har vært møte der kommunen først vil ha reguleringsplass på plass, før de evt forlenger avtalen. Hva gjør 

man så i mellomtiden med drift og økonomi? Kan man få erstatningsområdet allerede i dag, plan for 

bruken enn så lenge. Utgifter til drift….  

- Blommistoppen – plan for fremdrift er laget. 

- Grønland Lars har hatt møte med kommunen om bygget og behov.  

- Leikvinjar strømmen fungerer ikke – Ingrid er på sak.  

Vedtak: 

- GS ordner et møte med Asker Kommune om Skogsborg. JB, RH, OA blir med. 

- Det sjekkes ut mer hva KFUM/K skal gjøre på Håøya GS. 

- GS kan prate med daglig leder i Drammen Eiendom. 

 

Sak 21/2020 - Eventuelt 

Saks beskrivelse og fremlegg: 

- Turbotimen KL/KS samling. Speiderstyret ønsker 5.min videofilm om Vestmarka Krets sitt kartlegging av 

mulige områder til restarting/nystarting av grupper samt veksttiltakene rundt 

satsningsgruppe/Veivisergruppe og da som følge av det ressursbevaring ved direktemedlem tiltak.  

Må være klart til 10.mars  

- Spond det er mange grupper som bruker. Det bør lages en god brukerforklaring med fordeler, 

muligheter, osv og som kan gjøres tilgjengelig for gruppene.  

- Nedre Buskerud Krets – Historie. Er det noen som kan settes på oppgavene med å skrive noe nå mens 

det fortsatt er friskt i minne. I AB krets lager tidligere Kretssekretær historieskriv om AB krets.  

- Årsmøte FNF Buskerud 22/3  

- Speiderkrets Polen – Krakow  

- Kretsundersøkelse til speiderstyret 

 

Kommentarer under behandling: 

- Forbundet jobber med en app som har spond funksjonalitet.  

- Årsmøte FNF – Ingen stiller denne gangen 

- Svar til Kretsundersøkelsen ble gjennomgått og besvart 

 

http://www.ungdomsoen.dk/
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Vedtak: 

- TGM besøker en eller flere av gruppene 1.Skougum, Røyken og Sætre til bakgrunn/bistand film 

- Forbundets APP sjekkes opp i forhold til status. TGM Om den ikke er klar med det første – laget Sætre en 

mal GS 

- RH følger opp NB historieskriv  

- TGM nevner henvendelsen fra Polen på GL samlingen 

 

 

Neste møte:  7/4-2021 kl:_19:00__ Sted:__ ________ 

 

 

Referent:  Thor Gunnar Mathisen 


