Årsmelding 2020

Om ny krets
Vestmarka Krets har gjennomført sitt første år som Krets etter at Asker og Bærum, samt Nedre
Buskerud fusjonerte inn og skapte denne nye kretsen.
Kretsstyret
I perioden har styret bestått av
Kretsleder: Thor Gunnar Mathisen, 1.Jar Speidergruppe
Visekretsleder: Georg Smedhus, Sætre Speidergruppe
Styremedlem; Anne Eline Nærstad, 1.Gullaug Speidergruppe
Styremedlem: Olav Andreas Høvik, Sætre Speidergruppe
Styremedlem: Rune Petteresen Haukedal, Røyken Speidergruppe
Styremedlem: Jan Bjørnsrud fra mai 2020, 1.Skougum Speidergruppe
Styremedlem: Anna Glommen til aug 2020, 1.Rykkinn Speidergruppe
Styremedlem: Philip Godager fra mai 2020, Nadderud Speidergruppe
Vara: Fredrick Doak, 1.Drammen Speidergruppe
Som en følge av vedtak fra sammenslåingen om at alle kommuner skal være representert i
styret har Audun Frøysland fra 1.Skoger deltatt på styremøtene, fra Gruppene i Drammen.
Antall styremøter 9 ordinære og 2 ekstra. Flertallet gjennomført på nett.
Antall helg og dagssamlinger 3 stk. En gjennomført på nett
Revisor:
Tom Kvarme ble valgt som revisor for ett år
Valgkomite:
Det ble ikke foretatt valg på årsmøte i 2020, da dette ble vedtatt på sammenslåingen i desember 2019.
Valgkomiteen som blir sittende til neste årsmøte består av avtroppende medlemmer i kretsstyrene fra
Asker og Bærum samt Nedre Buskerud for 2019.

Saker kretsstyret har jobbet med
Kretsstyret har jobbet intenst både på møter og mellom møtene, sammen med ombud, ansatte og
enkeltmedlemmer, for å få etablert kretsens struktur og organisasjon.
Side 1 av 6

Covid-19 har satte derimot mange planer og mye av arbeidet på vent. Ting har også tatt lengre tid enn
man kunne forvente.
Etablering av aktive ombud, bruk av ansatte ressurser og god struktur i styret har det vært jobbet mye
med. Beredskapsplan for kretsen, skjemaer og systemer er kommet på plass.
Koordinering av systemer fra de gamle kretsene der man har tatt det beste fra begge har vært et stort
fokus.
Et viktig arbeidsområde for den nye kretsen er gruppene. Styret hadde store planer for en kickoff på
det i mars 2020, men Koronaen satte en stopper for dette. Det har derfor blitt gjennomført mindre
tiltak enn planlagt opp mot gruppene. Fokuset har allikevel vært å få i gang et kretsapparat som
sammen med gode planer kan iverksette mange gode tiltak for å styrke gruppen og etablere nye.
Som en følge av det ble det vedtatt en arbeidsplan med mange tiltak som settes ut i live i 2021.
Økonomimodell for kretsen har vært og er et tema som styret har jobbet mye med, men som man ikke
har klart å få en god nok løsning på. Det ble derfor en mellomløsning for 2021 også.

Ombud.
I 2020 ble det ved sammenslåingen vedtatt at man både skulle brukte ombud fra Nedre Buskerud,
kontaktutvalg og enkeltgrupper/personer til gjennomføring av arrangementene fra begge de gamle
kretsene. Dette førte til at noen arrangementer er avholdt av mange aktører.
Styret ønsket derimot å etablere ombud som modell i kretsen så raskt som mulig. Det ble opprettet
følgende ombud
Småspeiderombud
Speiderombud
Roverombud
Lederombud
Mediaombud
Eiendomsombud
Det tok tid å få noen av ombudene i gang, noe det fortsatt jobbes med.
Oppgavene til ombudene ble satt til å ikke bare skal stå for/ta initiativ til kretsens arrangementer, men
bistå grupper på det feltet de dekker i den grad det er kapasitet. Dette ble formelt vedtatt i arbeidsplan
for 22021.
For å ivareta informasjonsflyt, rapportering i forhold til innvilgede søknader og bruk av penger er det
jobbet frem sjekkliste, rapportskjema, budsjett, mm. Alt ligger i ombudsmappen på google drive.
Status for ombudene:
Småspeiderombud har ikke kommet ordentlig i gang pga manglende medlemmer.
Speiderombud og roverombudet har hatt møter og er i gang.
Lederombud er i gang og har gjennomført ledertrening.
Mediaombud har ikke kommet ordentlig i gang enda.
Eiendomsombud har hatt flere møter og vært aktive rundt hytteutleie, avtaler, mm

Kommunikasjon innad:
Via Forbundet er det opprettet Google kontoer til tillitsvalgte med speiding.no e-poster. Dette har gitt
at man bruker google disk til lagring av felles dokumenter i et mappesystem, kalender, nettmøter, mm

Side 2 av 6

Økonomi
Det ble opprettet en konto i Danske Bank der begge de «gamle» kretsene overført 300.000,- til drift,
inntil de «gamle» kretsene hadde avsluttet regnskap for 2019 og avholdt årsmøter. Etter det er det
opprettet kontoer i DNB som blir kretsens bank videre.
Regnskap for kretsen ble vedtatt utført av Nina Dæhli på Kretskontoret med bruk av
regnskapssystemet Tripletex, som er det samme systemet Forbundet bruker.
Det ble i 2020 søkt midler hos en rekke søknadssteder, som stiftelser, studieforbund, mm, i tillegg til
kommunene Asker og Bærum.
Det er søkt og innvilget støtte pga tapt inntekt som følge av koronaen.
Kontoret har laget et årshjul for søknadssteder.

Medlemstall
Kretsen har hatt 35 grupper hvorav 5 ikke har aktivitet
Det var 1509 betalende medlemmer i 2020

Kretskontoret
Wøyen Gård ble vedtatt som kretsens kretskontor. Det er opprettet felles telefonnummer.
I perioden har følgende vært ansatt
Nina Dæhli 50%
Hilde Haldorhamn 50%
Begge ansatte fikk fra 1/1-2020 nye kontrakter via Norges Speiderforbund. Kretsen leier dermed
tjenesten fra forbundet som står for arbeidsgiveransvaret og utbetaler lønn.
Det er via forbundet skaffet nye datamaskiner til de ansatte.

Informasjon
Det er opprettet og driftet både nettside og facebookside til Kretsen.
Logo ble utlyst og stemt over på første felles kretsting.

Kontakt med myndigheter og andre organisasjoner
Kretsen har vært i kontakt, dialog om samarbeid med de fleste kommuner, utvalg, råd, organisasjoner,
m.f.
Det har vært kontakt med Viken natur og friluft, Forum for Natur og Friluftsliv, Asker kulturråd og
frivillighetsutvalget i forbindelse med økonomimodell Asker kommune, ABUR, kontaktutvalgene i
Drammen, Røyken og Hurum. Kommunene, KFUM/K og Gildene.
Bærum Natur og Friluftsråd har kretsen hatt styret frem til årsmøtet 2020.
Styret og kontoret har hatt jevnlig dialog og samarbeid med Forbundskontoret og Speiderstyret.

Eiendommer:
Leikvinjar:
Kretsen har i samarbeid med Øvre Buskerud krets driftet stedet i 2020.
Vestmarka Krets har stått for utleien og regnskapsføring.
Da Koronaen kom i mars, stoppet utleie av stedet. Eiendomsombudet la derimot stedet ut på Air Bnb
før sommeren, noe som gjordet at stedet ble leid ut noe. Stedet ble trukket fra AirBnb som følge av
strengere regler bl,a, rundt renhold.
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Totalt har stedet blitt brukt 13 ganger i løpet av 2020, men ble bukket 30 ganger. Det har blitt innvilget
noe kompensasjon for tapt leieinntekt.
Det har kun blitt foretatt enkelte vedlikehold og driftstiltak i løpet av året.
Grønland:
Hytta har som følge av Korona blitt mindre brukt i 2020.
Hytta ble leid bort 8 ganger totalt, men var bukket 16 ganger.
Det har blitt kjøpt inn nytt aggregat og gjort arbeider på solcelleanlegget i tillegg til drift.
Teggern
Huset har blitt leid ut i perioder til kontor, samt brukt av lokale speidergrupper.
Disse har vært i kontakt med kommunen rundt avtaler og sett på oppussingsbehov.
Styret ser på muligheten til at lokal speidergruppe kan få leieavtale for stedet.
Styret ønsker ved utleie at lokalet kan leies av kretsapparatet ved evt møter, samling, etc.
Speidernes beredskapstropp har benyttet lokale til møter og ønsker å fortsette med det.
Wøyen
Kretskontoret på Wøyen brukes som kontor, møtelokale og lager.
Pga Korona er det stort sett Nina som har benyttet lokale i det daglige.
Deler av stabburet leies ut til Asker og Bærum Radio Ræle Liga.
Andre hytter i kretsen:
Det er en del hytter som eies/drives av grupper som er sovende, nedlagte eller der grupper har flere
hytter enn de klarer å ivareta pga sammenslåinger.
Blommistoppen er en hytte som etter utlysning der kretsen har fått til en leieavtale med 1.Kolsås
Speidergruppe
Dobletjern følges opp av Nedre Eiker FA.
Eiendomsombudet ser på flere andre hytter som grupper har meldt inn.
Risdalsbu disponeres og driftes av 3.Drammen Speidergruppe
Andre steder:
Styret har hatt/har dialog med muligheter for speidertilgang på Skogsborg og Strandheim. Tanken er å
se om ett av de stedene kan erstatte mulighetene Leikvinjar gir, om kretstinget velger å gi fra seg
Leikvinjar.

Arrangementer
Gjennomført vinter/våren 2020
- Inspirasjonstur til Danmark 17.-19./1
- Lederkurs 23/1 – 16 stk inkl 3 i stab
- Flokkledersamling 30/1 – 15 stk + 2 arrangører på Hyggen sitt speiderhus
- Klatrekveld 12/2 – 10 deltagere
- Lederkurs Trinn.1 13/2 med 14 deltagere
- Peffkurs Trinn2. 14.-16./2 med 26 deltagere og 7 i stab
- Hiorth ovenfor Rjukan– 40 deltagere + stab (totalt ca 60/65)
- Vintertur – 35 deltagere pluss stab
- KL/KS samling 17-19/4 – 2 deltagere
- Årsmøte ble avholdt på nett 20/5
- Kretsbannerkonkurransen ble avlyst, men det ble gjennomført flere planleggingsmøter og
befaring.
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Våren 2020 ble følgende avlyst:
- Enhetsledersamling
- Ombudssamling
- Småspeiderkonkurransen
- Kalvøyadagen
- Lederkurs trinn 1 26/3 og 16/4
- Peffkurs 6-7/6
- Sammenslåingsmarkering 25/4
Gjennomført høsten 2020
- Ombudssamling ble avholdt på internasjonale skolen Asker 24/8
- Enhetsledersamlling ble avholdt på Teglen Spikkestad 10/9 – 33 deltakere fra 16 grupper.
- Gruppeledersamling ble avholdt på nett 15/10
- Jota/Joti ble avholdt av 1.Gullaug 16.-18/10
- Høstkonkurransen ble avhold på Skogsborg 7/11 med 40 deltakere fra 2 grupper. Flere
grupper bisto i gjennomføringen, men pga Korona ble det færre deltakere. Speidernes
Beredskapsgruppe deltok.
- Kretsting ble gjennomført som nettmøte 24/11
Høsten 2020 ble følgende avlyst:
- Peffens lille hemlighet
- Speidingens dag
- Morodag
- Peffkurs trinn 2
- Rovernes lille hemmelighet
- Grøtfest som kretsarrangement.
Kretsen har vært representert på Speiderforum og på Roverforum i tillegg til speidertinget 13-15/11

Æresbevisninger
Det har ikke vært utdelt noen æresbevisninger fra kretsen i 2020

Sluttord
Det å etablere en ny krets ut i fra to «gamle» kretser, der det var forskjellige gjøremåter, systemer,
kulturer, meninger, osv, har vært krevende. Vi har allikevel i løpet av 2020 etablert Vestmarka Krets
og er nå rustet for veien videre.
Året 2020 ga oss derimot ikke helt den starten vi hadde ønsket for Kretsen. Covid-19 må ta skylden
for det, da planer var det nok av. Ikke bare ble arrangementer avlyst, men det gikk da også tregere med
å få kretsapparatet som helhet i gang.
Vi vedtok derfor på kretstinget i november at målene vi satte for 2020 forlenges delvis ordrett til 2021,
slik at man får ett år til med å oppnå målene.
For å konkretisere tiltak ble det på kretstinget i november også vedtatt en omfattende terminliste og
arbeidsplan for 2021. Den gir styret mange kokrete oppgaver å iverksette samt å følge opp.
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For meg som kretsleder er det derimot ikke bare hva vi får til sammen, men hva hver enkelt av oss
opplever på veien. Det er jo det fantastiske med speidingen, at vær enkelt av oss får opplevelse, lærer
og utvikler oss på vær våre måter. Vi tar med det beste og bygger sten på sten i våre liv.
Alle ledere, foreldre, ombudsmedlemmer, styremedlemmer, innvalgte i forskjellige verv, ansatte,
patruljeførere og assistenter skal alle ha en stor takk for innsatsen for den enkelte speidergruppe,
medlemmene og for kretsen som helhet. Det oppfordres også til å bidra i alt det spennende
kretsarbeidet som bidrar til å løfte speidingen.
Om ikke Covid-19 setter for mange hindringer i veien, så satser vi på at 2021 vil bli et fantastisk
spennende speiderår både for den enkelte gruppe, medlem, kretsen som helhet og ikke minst
speidersaken generelt. Vestmarka krets – det er oss.

Thor Gunnar Mathisen
Kretsleder
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