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Referent: Nina Dæhli

Sak 42/2021 -Godkjenning av referat
Saksbeskrivelse og framlegg: Kretssekretær legger frem referat fra forrige møte til godkjenning
Kommentarer under behandling:
Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 43/2021 -Orienteringer
Saksbeskrivelse og fremlegg: fra kretskontoret,økonomi, ombud, arrangementer og andre prosjekter.
-

-

Økonomi v / Nina Dæhli
Økonomien er grei, vi har hatt lite aktivitet, grunnet Covid 19. Kretsen har stort sett hatt faste
driftsutgifter
Arrangementer v/ Nina Dæhli
Sommerleir
De fleste grupper har deltatt eller arrangert leir i sommer. Ingen meldinger om covid smitte.

Sak 44/2020- Møteplan for 2021
Kretsstyremøter fremover:
27.september
26.oktober
24. november
Kretsstyremøtene er fra klokken 20.00 - 21.30
Vedtak: Kretsstyre vedtok møteplanen.
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Sak 45/2021 - Arrangementer
Saksbeskrivelse og fremlegg:
Kommentarer under behandling: Enkelte arrangement må avlyses grunnet Covid 19 og andre arrangement avlyses
fordi vi ikke har mulighet til å arrangere disse i høst.
-

Åpent kretskontor? faller bort
Inspirasjonsturen er delt i to et for kretsen og et for Sætre m/gjester.
Elvefestivalen: det blir ingen stand i år, KM stiller ikke, heller ikke 5. Drammen sjø
Sandvika byfest: faller bort
Eplefestivalen Lier, uavklart
Speidingens dag - invitasjon sendt ut og påmelding opprettet i min speiding
Peffkveld, Tina har dessverre ikke mulighet til å arrangere dette

-

Joti/ Jota på

Anne Eline følger opp

Forslag til vedtak

Sak 46/2021 - Ombud
Saksbeskrivelse og fremlegg:
Kommentarer under behandling:
-

Speiderombud: Det er satt i gang et arbeide med å få til en ressursgruppe som kan bistå speiderombudet.
Roverombudet ønsker noen klarere føringer.
Lederombudet, Rune Haukedal informerte om situasjonen i lederombudet.

Sak 47/2021 - Eiendommer
Saksbeskrivelse og fremlegg:
Kommentarer under behandling:
-

-

Leikvinjar: Ingrid T. Norland ønsker å komme med en presentasjon av jobben som er gjort og skal gjøres på
Leikvinjar. Leikvinjar leies ut jevnlig, gjennom finn.no Ingrid N følger dette tett opp sammen med
kretssekretærene.
Teggern: Kretsstyret ønsker en leieavtale for leie av Teggern. Kretssekretær bes lage en enkel leieavtale
Blommistoppen Jan følger opp.
Grønland: Lars Foyn Ranheimsæter drifter denne sammen med Nina Dæhli . På sikt bør bør det opprettes
et driftsstyre for Grønland. Grønland er bortleid endel i september, til private, skoler og speidergruppe
Vedtak:
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Sak 48/2021 - Hva skjer etter korona? Hvordan få i gang aktivitet i alle enheter?
Kommentarer under behandling:
-

Hilde Haldorhamn har allerede startet arbeidet med å kontakte gruppene for å høre hvordan det går. NSF
har sendt en forespørsel om oppstartsmøte forbindelse med krets og gruppeutvikling. Det kan være et
godt alternativ for å starte dette arbeidet.

Vedtak:Kretsstyret avventer tilbakemelding fra Hilde Haldorhamn

Sak 49/2021 Grøtfest 30. november
Audun Frøysland følger opp arrangementet med kontaktutvalget i Drammen
Vedtak: Kretsstyret avventer

Sak 50/2020 - Samarbeide mellom ledertrenere

i Romerike Krets og Vestmarka krets.

Hilde Haldorhamn er som sagt kretssekretær for både Romerike krets og Vestmarka krets . Hun mente det kunne
styrke kretsene hvis ledertrenerne innledet et samarbeide.
Rune Haukedal følger dette opp med ledertrenerne i Vestmarka krets
Vedtak: Kretsstyret er positiv til et samrbeid.

Sak 51/2020 - Eventuelt
Rune Haukedal informerte om møte i frivillighetsutvalget i Asker. Han er usikker på om våre ønsker og behov er
ivaretatt i tilskuddsordningen for Asker. Tilskuddsordningen er per nå ulik for gamle Asker og de andre delene av
Asker.
16. september starter de innledende møtene i frivillighetsutvalget. Frivillighetsutvalget består av 3 personer,
Rune H, en fra idretten og en fra kultur)
21. september 2021 er det planlagt møte mellom frivilligheten og Asker kommune

Pandefri.no
Rune viste til aktivitetsuke i uke 39/ 40
Dette er et aktivitet som trolig vil foregå over hele landet i denne perioden.

Neste møte: 27/9-2021 kl:20:00-21.30 Sted:__ Digitalt
Referent: Nina Dæhli og Kristin Juel Bergflødt.
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