
Referat fra Kretsstyremøte 20. 06. 2021.

Heldagsmøte Wøyen Gård , Sted:  Wøyen Gård, Klokken 10.00 -16.00
Hvem Innkalt informert Tilstede

KL Kristin Juel Bergflødt (KJB) X x
VKL Julie Iversen (JI) X x
KS Audun Frøysland (AF) X x
KS Rune Haukedal (RH) X x
KS Anne Eline Nærstad (AEN) X x
KS Jan Bjørnsrud (JB) X x
KS Philip Godager (PG) X
KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X x
Vara Olav Andreas Høvik (OAH) X
Vara Jonas Myhren (JM) X

Referent: Nina Dæhli

Sak 31/2021 -Godkjenning av referat

Saksbeskrivelse og framlegg: Kretssekretær legger frem referat fra forrige møte til godkjenning

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 32/2021 -Orienteringer

Saksbeskrivelse og fremlegg: fra kretskontoret, økonomi, ombud, arrangementer og andre prosjekter.

- Ansettelsesprosess v/Kristin
Hilde Haldorhamn er ansatt fra 1.8 2021 i 50 % stilling for Vestmarka krets. Hun skal spesielt
jobbe med utvikling og rekruttering i kretsen

- Økonomi v/ Nina
- Kretsen beholder   Danske Bank.
- Det kom mindre fra Løvdokken Fond i år
- Søknad er sendt til Viken BUR (Barne og Ungdomsråd)
- Søknad til Drammen kommune ble avslått. Kommunen gir kun støtte til grupper i

Drammen kommune.

- Ombud v/ De ansvarlige for hvert ombud
- Lederombudet planlegger samling til høsten.

- Småspeiderombudet, kretsen har per i dag ikke småspeiderombud.

- Arrangementer v/ Nina
- Kretsbannerkonkurranse v/ Olav Andreas Høvik

- 7 patruljer fra Kretsen deltok.
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Det tok dessverre tid før Kretsbannerkomiteen i kretsen kom i gang og informasjon om
arrangementet kom sent ut til gruppene.  Dette skyldes nok også forsinkelser fra  NM
komiteen sentralt.
Forhånds oppgaver var en klimaoppgave og en matoppgave.

NM helgen møttes de 5 beste patruljene til dyst på Skogsborg. Patruljen Fire Fox fra 1. Røyken
speidergruppe ble beste patrulje og representerte Vestmarka krets  i NM i Speiding.

- Leikvinjar
Fremlegg v / Kristin

- vært i dialog med SST og eiendomsutvalget.
Hva skjer med Leikvinjar fremover?

- Ingrid og Jan følger opp forbundet. De avventer tilbakemelding fra
speiderstyret om forlenget langsiktig avtale.

- Leikvinjar leies nå ut via finn.no, Ingrid  følger opp dette i samarbeide med
kretssekretær.  Ingrid jobber også med å få til et driftsstyre på Leikvinjar

Kretsstyret følger opp Leikvinjar og Asker kommune.

Vedtak: Styret tar sakene til etterretning.

Sak 33/2020 – Forventningsavklaring og oppgavefordeling

Saksbeskrivelse og fremlegg v/ Kristin

Kretsstyret tar en runde på hvilke forventninger de har for det neste året og hva vi ønsker å få til. Deretter fordeles de
ulike oppgavene og ansvarsområdene til medlemmer i styret.

Kretsstyret fordelte følgende ombud og oppgaver

Ansvar for å følge opp ombudene:

- Eiendom: Jan B

- Rover: Anne Eline N og Philip G.

- Leder: Rune H

- Speider: Audun F

- Småspeider: Kristin B

- Media: Julie I

- SBG: Anne Eline N

Økonomi: Jan B

Sak 34/2021 - Blommistoppen

Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Jan

Blommistoppen: Stiftelsen som eier hytta har gitt grønt lys for at Kretsen overtar ansvaret. Vi må velge et Styre.
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Forslag til vedtak Jan Bjørnsrud og Ingrid T. Norland

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Jan Bjørnsrud og Ingrid Thorsen Norland oppnevnes til styre i Stiftelsen Blommenholm speidernes
speiderhytte på vegne av kretsen.

Sak 35/2021 - Teggern

Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Audun Frøysland

Audun har vært i kontakt både med kommunen og kontaktutvalget i Drammen.

Drammen kommune har kommet med noen klare føringer hvis det skjer endring av eksisterende avtale for Teggern.
Hvis det skal gjøres endringer i avtalen, vil kun en organisasjon som holder til i Drammen område, få mulighet til å
drifte/ ha eierskap i stedet.

Kretsstyret aksepterer dette og viser til vedtak

Vedtak: Drammen kommune krever at eierskapet skal tilfalle en organisasjon innenfor kommunens grenser, hvis
det skal gjøres endring av eksisterende avtale. Vestmarka krets ønsker derfor ikke å gå inn på eiersiden. Kretsstyret
foreslår at kontaktutvalget i Drammen ser videre på saken.

Sak 36/2021 - Mandat til kontaktutvalgene.

Saksbeskrivelse og framlegg: v/ Kristin Bergflødt

Det bør vurderes å lage kontaktutvalg for alle de fire kommunene. Erfaringen i 2020 er at Hurum/Røyken samt
Drammensgruppene har mye mer kontakt enn gruppene i de andre kommunene. Dette er sannsynligvis en bedre
løsning en områdeinndeling som ble foreslått under sammenslåingen.

Hvor mange kontaktutvalg er nødvendig?

Kontaktutvalgene kan bl.a. brukes til komiteer for kretsbannerkonkurranse.

Vedtak fra forrige kretsstyremøte: Kontaktutvalg opprettes i Vestmarka krets. Kontaktutvalgene vil få ansvar for
kretsbannerkonkurranse og småspeiderkonkurransen. etter en fordelingsliste satt opp av kretsstyret.

https://docs.google.com/document/d/1qBia4M8HGwX8S9j5mC3U01JVYn_wSoZq5qT25jBbhQE/edit?usp=sharing

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Kretsstyret godkjenner nytt mandat for kontaktutvalgene i Vestmarka krets. Kontaktutvalget i Asker får
ansvar for å holde kretsbannerkonkurranse i 2022, Drammen i 2023, Bærum i 2024 og Lier i 2025.

Sak 37/2021 - Hva skjer etter korona? Hvordan få i gang aktivitet i alle enheter?

Saksbeskrivelse og fremlegg: v/Kristin
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Kretsstyret deles inn i grupper og kartlegger hva gruppene kan trenger for å komme i gang med aktivitet. Vi ser også
på terminlista hvilke arrangementer som er blitt flyttet og setter nye datoer for dem.

Kommentarer under behandling:

Nettverk for roverne

- JOTA-JOTI, Kristin snakker med Håvard.

-  aktivitet til høsten for alle roverne i kretsen. (Nettverk for Rovere finner aktivitet og dato)

- Klatreverket/ Paint ball / osv.

Ledere

- Ledersamling i regi av lederombudet (23/8?) Rune snakker med Ledertrenere.
- Ledersamling i kretsen, kick-off ( ansvar?)

Speidere
- Inspirasjonstur- 27.-29. August.

- Peffkveld 31/8? Kretssekretær tar kontakt med Tina.
- JOTA JOTI.
- Høstkonkurransen

Småspeidere

- Småspeiderdagen
- i dialog med ombud om flere arrangementer?

Sak 38/2020 - Sommerleir 2022.

Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Kristin

Kretsen har behov for å skape et godt samarbeid på tvers av gruppene i den nye kretsen og spørsmålet er om 2022 er
året vi skal ha en felles kretsleir eller om vi skal følge den ordinære syklusen for kretsleir. Neste kretsleir i riktig syklus
er 2023.

vedtak fra forrige kretsstyremøte: Sende ut en spørreundersøkelse til gruppene og lodde stemningen på felles leir i
2022. Kretssekretær følger opp.

Tilbakemelding fra mange av kretsens grupper er at de ønsker neste kretsleir i 2023.

Vedtak: Vestmarka krets holder seg til leir rullering med kretsleir i 2023.

Nina sender ut informasjon til gruppene.

Sak 39/2020 - Møteplan for 2021.

Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Kristin
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Finne møtedatoer for det neste halvåret.

Kommentarer under behandling

Sak 40/2020 - Roverlag i Vestmarka krets

Kretsstyret ønsker et rovernettverk for kretsens rovere

Vedtak: Kretsstyret oppretter i samråd med kretsens rovere, Nettverk for Rovere i Vestmarka krets.

Anne Eline Nærstad og Audun Frøysland følger opp vedtaket.

Sak 41/2020 - Eventuelt

1,8 millioner hos gamle NBK.

Kretsstyret oppfordrer gamle NBK til å avholde ekstraordinært årsmøte innen 24/10 -2021. Audun

Frøysland følger opp.

Neste møte:   25./08.-2021 kl:Digitalt______

Referent: Nina Dæhli og Kristin Juel Bergflødt.
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