Kretsstyremøte- Vestmarka krets
Dato: 11.mai 2021, Tid: 20.00-21.30, Sted: Møtet foregikk digitalt

KL
VKL
KS
KS
KS
KS
KS
KSEK/ØK
Vara
Vara

Hvem
Kristin Juel Bergflødt (KJB)
Julie Iversen (JI)
Audun Frøysland (AF)
Rune Haukedal (RH)
Anne Eline Nærstad (AEN)
Jan Bjørnsrud (JB)
Philip Godager (PG)
Nina Dæhli (ND)
Olav Andreas Høvik (OAH)
Jonas Myhren (JM)

Innkalt
X
X
X
X
X
X
X
X

informert

X
X

Tilstede
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Referent: Nina Dæhli

Sak 22/2021 -Godkjenning av referat
Saksbeskrivelse og framlegg: Kretssekretær legger frem referat fra forrige møte til godkjenning
Kommentarer under behandling:
Vedtak: Referat godkjennes.

Sak 23/2020 – 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.
Se gammel fordeling av gruppeoppfølging her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHwCbq9oUV0zvgNjjsH1EkT_8n5nyZnH/edit#gid=667047738

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Sak 23 flyttes til neste møte

Sak 24/2021 -Orienteringer
Saksbeskrivelse og fremlegg: fra kretskontoret,økonomi, ombud, arrangementer og andre prosjekter.
-

Ansettelsesprosess v/Kristin Bergflødt
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Kretsstyret gir kretsleder og ansettelsesutvalget myndighet til å gjennomføre ansettelsen av
ny seniorkonsulent.
Økonomi v/ Nina Dæhli
- Kretssekretær har ikke tilgang til alle kontoer i kretsen. Audun og Kristin følger opp sammen
med Nina.
Ombud v/ De ansvarlige for hvert ombud
- Ikke noe nytt å melde fra ombudene.
Nytt samarbeidsverktøy v/ Julie Iversen og Kristin Bergflødt
- kretsstyret ble presentert nytt samarbeidsverktøy i Trello. Julie og Kristin inviterer styret inn i
tavlen og fordeler arbeidsoppgaver.
Leikvinjar
- Eiendomsutvalget har sett på vedtaket fra årsmøtet.
- Kretssekretær følger opp forbundet mtp kontrakten som utløper 01.06.2021 samt når
speiderstyret skal behandle saken.
- Jan Bjørnsrud fra kretsstyret og Ingrid T. Norland fra eiendomsutvalget følger opp saken
sammen med Kretssekretær.

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Styret tar sakene til etterretning.

Sak 25/2021 - Kretsbannerkonkurranse 2021
Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Olav Andreas Høvik

Vedtak: styret v/ Audun Frøysland, Anne Eline Nærstad og kretssekretær følger prosessen videre. Sørger for
informasjon til gruppene om plan for gjennomføring av kretsbannerkonkurranse 2021.
Kretsbannerkonkurransen gjennomføres i gruppene.

Sak 26/2021 - Opprettelse av kontaktutvalg i kretsen.
Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Julie Iversen
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 områdeinndelingen som ble foreslått under sammenslåingen.
Hvor mange kontaktutvalg er nødvendig?
Kontaktutvalgene kan bl.a brukes til komiteer for kretsbannerkonkurranse.
Forslag til vedtak: Kontaktutvalg opprettes i Vestmarka krets. Kontaktutvalgene vil få ansvar for
kretsbannerkonkurranse og småspeider konkurranse. etter en fordelingsliste satt opp av kretsstyret.
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Vedtak: Kontaktutvalg opprettes i Vestmarka krets. Kontaktutvalgene vil få ansvar for kretsbannerkonkurranse og
småspeiderkonkurranse. etter en fordelingsliste satt opp av kretsstyret.
Kretsleder lager forslag til mandat for kontaktutvalgene og presenterer dette på neste kretsstyremøte i samarbeid
med Rune, Audun og Anne Eline.

Sak 27/2021 - Temaplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Rune Haukedal
Link til temaplanen finner dere her
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/temaplaner-for-asker-kommune/temaplan-f
ysisk-aktivitet/
Vedlagt i innkallingse-post følger 2 utkast til dokumentet. Dette sender jeg til Asker kommune fredag 7. mai som er
høringsfristen. Har avklart med Ingrid Drivenes i Asker kommune at jeg kan sende frem oppdatert innspill etter møtet
den 11. mai. Jeg ønsker derfor at dere ser over utkastet og kommer med innspill og forbedringer, slik at innspillet kan
forankres i Kretsstyret.

Vedtak: Innspill til temaplan sendes Asker kommune.

Sak 28/2020 - 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.
Forslag til vedtak: Sende ut en spørreundersøkelse til gruppene og lodde stemningen på felles leir i 2022.
Kretssekretær følger opp.

Vedtak: Sende ut en spørreundersøkelse til gruppene og lodde stemningen på felles leir i 2022. Kretssekretær følger
opp.
Kretsstyret tar opp saken igjen på neste møte.

Sak 29/2020 - Møteplan for 2021.
Saksbeskrivelse og fremlegg: v/ Kristin
Finne møtedatoer for det neste halvåret.
Kommentarer under behandling:

Vedtak: Det settes opp et heldagsmøte søndag 20.06.2021, fysisk på kretskontoret på Wøyen.
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Møtedager for høsten utsettes til neste møte.

Sak 30/2020 - Eventuelt
Saksbeskrivelse og fremlegg:
Ingen saker ble meldt opp til eventuelt.
Kommentarer under behandling:

Vedtak:

Neste møte: ../..-2021 kl:______ Sted:__ ________
Referent: Nina Dæhli og Kristin Juel Bergflødt.
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