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Referent: Nina Dæhli
Sak 53/2021 -Godkjenning av referat
Saksbeskrivelse og framlegg: Kretssekretær legger frem referat fra forrige møte til godkjenning
Kommentarer under behandling:
Vedtak: Referat godkjennes.
Sak 58 /2021 -Orienteringer

Saksbeskrivelse og fremlegg: fra kretskontoret,økonomi, ombud, arrangementer og andre
prosjekter.
Sak 59- Økonomi v / Nina Dæhli
Nina tok opp. Skal deltakere betale for arrangement når de må trekke seg pga korona. Det er ingen
informasjon om dette i påmeldingen.
Kretsstyret konkluderte med at det var naturlig at man fikk ½ refusjon tilbake i et slikt tilfelle.

Vedtak: Informasjonen i invitasjonen og påmelding bør være tydelig og klare på hvilke regler som
gjelder ved avmelding av kretsens kurs og arrangement
Sak 60 - Eiendommer
Leikvinjar v Kristin Bergflødt
25. oktober var Ingrid T Nordland, Jan Bjørnsrud og Kristin Bergflødt igjen i møte med
Eiendomsutvalget i NSF.
Fra Øvre Buskerud stilte Ingrid Foslien og Ole Jørgen Førde.
Eiendomsutvalget NSF var representert ved Karin Johanne Strømstad og Erik Bodahl Johansen.
Det ble presentert to alternativer til veien videre
Forslag A Eierskapet overføres til kretsene -- leie for å eie
Kretsene inngår en avtale med forbundet om å overta Leikvinjar.
Kjøpesummen er 50 prosent av taksten innhentet i 2018. Takst i 2018 var kr 5.100.000 (fem millioner
etthundretusen)
Nedbetalingstiden er satt til 20 år. Denne modellen er en “leie for en «eie-løsning» som skal ivareta
forutsigbarhet for driften, muligheten til å investere i egen eiendom og Leikvinjar blir i kretsenes eie.
Forslag B Kretsene frasier seg videre bruk og drift.
Kretsene frasier seg bruk/drift/eierskap til Leikvinjar og forbundet vil legge stedet ut for salg. En
eventuell kompensasjons løsning for investeringer kretsene har gjort i eiendommen skal avklares før
salg
•
•
•
•
•

Kretsstyret drøftet alternativene og gjorde følgende vedtak:
Det er viktig å ha en god tidslinje og en plan videre
Prosessen fremover skal være åpen og bred
Alle tall skal på bordet
Avgjørelsen skal tas på Årsmøte til våren.

Blommistoppen v Jan Bjørnsrud “Gamle gutta i Blommenholm er fornøyd med at kretsen og 1. Kolsås
tar vare på Blommistoppen. Siste del av overgang stiftelse til krets gjenstår.
Teggern Audun Frøysland informerte om situasjonen omkring Teggern
Grønland v Nina D Bærum kommune har i dag, 26. 10 gjennomført en grundig befaring
sammen med Consulting VOS. Consulting VOS skal lage en tilstandsrapport for Grønland. Til
stede fra kommunen Lars Lie, fra Vestmarka krets Lars F. Ranheimsæter.

Sak 20- 2020 Den nye tilskuddsordningen for Asker kommune.
Rune Haukedal informerte kort om den nye tilskuddsordningen for Asker Audun Frøysland og Rune
Haukedal har hatt et møte med representanter for Asker kommune 11. oktober vedrørende den nye
tilskuddsordningen for kommunen.
Kommunen la frem et nytt forslag på dette møtet.
En samarbeidsavtale ville kanskje gi mer tilskudd til speiderne. Her kan gruppene også søke om
midler til hus og hytte m.m.
Finansieringsordning for Vestmarka krets

Kretsstyret ser på hodestøtte per medlem som den mest rettferdige løsningen for alle i kretsen.
Sak 55/2021 - Arrangementer
Ledersamtale blir i 2022.
Joti/ Jota: Kretsen prøvde å få til arrangement for roverne, men vi kom dessverre ikke helt i mål.
24. oktober hadde kretsen en arbeidsdag.
Kretsstyret jobbet i hovedsak med Kretstinget s sakspapirer, budsjett og terminlisten 2022.apirer vil
bli sendt ut senest tirsdag i neste uke.
Informasjon v Rune Haukedal
Peffkurs 1, 29. oktober, det er mange påmeldte, 34 stykker
Høstkonkurransen 5.-7 oktober, Ikke så mange påmeldte, men påmeldingen er fortsatt åpen.
Grøtfest, 30 november v Audun Fløysland
Alt er i rute Drammen kontaktutvalg har kontroll på grøt og fakler
KL/KS samling 12.- 13 november Jan Bjørnsrud og Rune Haukedal stiller.
Sak 56/2021 - Ombud
Saksbeskrivelse og fremlegg:
Kommentarer under behandling:
• Speiderombud Intet nytt
• Roverombudet
• Lederombudet- Trinn 1 i vinter
• Trinn 2 til våren
• Trinn 3 senere
• Peff 1 høsten 2021
• Peff 2 Februar 2022
Sak 57/2021 - Eiendommer
Ingen saker er meldt inn
Kommentarer under behandling:
Sak 58/2020 - Eventuelt
Det er generelt mangel på ledere, nye ledere trenger grunnopplæring, førstehjelp
og Nyingkurset. Rune avklare med lederombudet hva som må gjøres rundt dette.

Neste møte: 26./10. 2021 kl:_20.00 - 21.00
Referent: Nina Dæhli og Kristin Juel Bergflødt.

