
Innkalling til kretsstyremøte 6. januar klokken 20.30 - 21.30

Digitialt meet.google.com/gsk-yspm-sff Innkalling er sendt via google kalender

Hvem Innkalt informert Til stede

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

KS Philip Godager (PG) X x

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X x

Hilde Haldorhamn X x

Vara Olav Andreas Høvik (OAH) x x

Vara Jonas Myhren (JM) X x

Referent: Hilde Haldorhamn

Sak 1/2022 -Konstituering av ny kretsleder

Saksbeskrivelse og framlegg: Kretsleder Kristin J. Bergflødt har av helsemessige årsaker trukket seg

fra sitt verv som kretsleder med umiddelbar virkning. Kretsstyret må derfor konstituere en ny
kretsleder frem til årsmøtet.

Kommentarer under behandling: Forslag om å fordele ansvarsoppgaver, sittende visekretsleder

Julie Iversen vil tre opp dersom oppgaver kan deles opp og en av vararepresentantene kan tre inn i
styret.

Oppgaver som skal fordeles på kretsstyret

Eiendom: Leikvinjar
Økonomisk modell: Jan Bjørnsrud og Audun Frøysland avtaler et møte for å gå gjennom det som ble
vedtatt på kretstinget med Drammensgruppene. Kretsstyret tar denne saken på et eget møte raskt.
Det er forslag om å sette av tid til diskusjon rundt dette på arbeidshelgen i januar. Kretskontoret:
Julie Iversen følger opp ansatte.

Vedtak: Julie Iversen konstitueres til kretsleder frem til årsmøtet 25. Mars. 2022.
Visekretsleder: Rune Haukedal



Vara: Jonas Myhren kontaktes, Olav Andreas Høvik tar oppgaven dersom han ikke går inn i dette.
Hilde undersøker med kandidatene.

Sak 2/2022 -Orienteringer

Saksbeskrivelse og framlegg: fra kretskontoret, økonomi, ombud, arrangementer og andre
prosjekter.
Økonomi v / Nina D informerer om at reiseregninger for 2021 kan leveres inne utgangen av uke 2.
Eiendommer
Leikvinjar; Planen videre fremover for Leikvinjar, en representant fra kretsstyret skal overta
oppgaven etter Kristin. Eiendomskomiteen i NSF forholder seg kun til vedtak fattet av kretsstyret og
vedtak fattet på kretsens årsmøte. Driftsstyret vil delta på møter med eiendomskomiteen i NSF.
Teggern Audun Frøysland følger opp kontaktutvalget i Drammen og Drammen kommune. En
nærliggende barnehage har brent ned og søker om å få satt opp en brakke, trenger derfor vann og
avløp som de ønsker å ta fra Teggern. Telefonkabel er kuttet og det er behov for å sette opp et
trådløst nettverk. Kontaktet Skiold SB (IL) styret som spør om det er aktuelt å inngå en avtale med
kretsen rundt denne eiendommen/huset. Audun tar kontakt med Drammen Eiendom og Drammen
kommune. Det settes opp en kontrakt mot barnehagen.
Blommistoppen Jan Bjørnsrud, startet arbeidet med at Vestmarka krets får formell kontroll over
eierskapet til speiderhytten, som ligger i en stiftelse i dag. Blommistoppen er utleid til 1. Kolsås
speidergruppe som har rehabilitert hytten i 2021 bl.a. med finansiell støtte fra
Sparebankstiftelsen. Hytten er således i full speider-bruk.
Grønland; Det har vært en del møter mellom kretsen og kommunen det siste halvåret og Lars Foyn
har søkt om penger til oppgradering innvendig.
Skifte av vinduer, dører og oppgradering av ildsteder er det kommunen som skal stå ansvarlig for,
kretsen har ikke myndighet til å gjøre noe der. Kommunen har valgt å konsentrere seg om å
restaurere utvendig, og satser på å få stedet oppgradert.

SAK 20 - 2020 v/ Rune Haukedal
Tilskuddsordningen for Nye Asker kommune, Rune har vært i møte med Asker kommune. Det er
fremdeles noen innspill som ikke er hensyntatt. Det skal gis hodestøtte til alle medlemmer, men
aktivitetsstøtten vil være like stor uansett størrelse på speidergruppa. Dette vil føre til stor
skjevdeling.
Det er ønskelig å få oversikt over aktivitetsstøtte som er delt ut tidligere til gruppene som nå hører til
Asker kommune.
Rune oppfordrer derfor Sætre, Hyggen og Røyken speidergruppe om å søke støtte for områdene
hvor det er nedlagte speidergrupper. Bare 40 % av utgiftene i for eksempel Røyken Speidergruppe,
dekkes gjennom tilskuddsordningen som foreslås, det er 10800 kroner mindre enn tidligere
tildelinger.
Den nye støtteordningen vil tre i kraft fra 1. mars og ordningen skal i første omgang være i en
prøveperiode på to år.
Søknadsfrist for aktivitetspakke er 1. Mars 2022. Få med alle gruppene slik at de får med disse i tide.
Søknadsportalen vil være åpen fra 1. Februar til 1. Mars.



Sak 3/2021 - Arrangementer

• 16. nov Kretsting, Evaluering, Utkast protokoll – må signeres, Rune har kommentert
protokollen, det må ryddes opp i før den signeres og legges ut på nettet. Julie Iversen kan
signere denne.

• 30. nov Grøtfest/fakkeltog - krets og grupper/utvalg; Audun informerer, godt oppmøte og godt

gjennomført. Utgifter i forbindelse med arrangementet er sendt fra Drammen MS St. Georgs
Gilde i Drammen. Kostnadene ble på ca kr 14.000,- Hvor det er søkt og innvilget støtte som
følger; kr 5000 fra Drammen Friluftsforum og kr 5000,- fra Drammen kommune. SBG har
sendt faktura til Vestmarka krets ca kr 3000,- for arbeidet med å ivareta sikkerhet og 1. Hjelp.

Arrangement i januar, februar og mars 2022

• 9. januar RLH i januar er utsatt til 27. mars, arrangement er ment for inntil 60 stk.

• 14.-16./1 og 28.-30./1-2022 Inspirasjonsturen i januar v/Julie, avventer smittevern og

nasjonale retningslinjer, mulighet for at en eller begge arrangement utsettes.

• 28.-30. Januar Kretsstyrets arbeidshelg v/Julie, setter opp et dokument som kan fylles ut for å

oppdatere saker som skal jobbes med. Sted avklares i løpet av uke 2.

• 15. februar Ekstraordinært kretsting for tidligere NBK v/ Audun, innkaller til møte, sjekke
hvilke grupper og hvem som kan stemme på dette kretstinget. Sjekk protokoll fra tidligere
om hvem som kan stemme.

• 18. februar Peff 2 v/Rune, avklare sted og hvem som skal stille som stab.

• 11. mars Hiorthpokalkonkurransen v/Jan B. Ønsker navn og telefonnummer på

rovere/ledere med erfaring og kurs i vinterspeiding. Hilde setter opp liste med kontakter

• 15. mars Årsmøte, huske alt vi må ha i orden for å komme i gang med planleggingen.

Gjennomgang av møte Teglen (Spikkestad kirke er aktuelt.) Hilde sjekker om det er ledig og

booker møtelokale, det legges en plan for dobbelt gjennomføring av møtet.

• 17. mars Hiortaften v/Jan, Premieutdeling, avhenger av om turen blir gjennomført.

• 11. April påskeleir på fjellet v/Jan. Nytt som vi tok med fra 2021, Settes opp som eget punkt

på arbeidshelgen. Det må foreligge en prosjektbeskrivelse på arrangementet for å kunne selge

dette inn for potensielle arrangører.

Sak 3/2021 - Ombud

Det er behov for flere frivillige til ombud, pr i dag er dette status på de ulike ombudene

Speiderombud:
Småspeiderombud:
Roverombudet: Martin Fure Pedersen. (i Militæret) Hilde ringer gruppeledere i kretsen for
å finne aktive rovere som kan være med på et
Leder Ombudet: Rune kontakter Ingrid, og vil samkjøre noe med Siv Christin
Medieombudet: Julie, Lukas, Olav Andreas



Sak 5/2020 - Eventuelt

Sette datoer for kretsstyremøter første halvår.

Forslag:

• Mandag 7. februar
• Mandag 7. mars
• Mandag 4. april
• Torsdag 5. mai
• Onsdag 15. juni

Markering av 100 årsjubileum 1. Drammen, her var det ingen til stede under
feiringen. Nina foreslår at det sponses skilt til speiderhyttene som de allerede har
kjøpt inn. Kretsstyret vedtok å dekke utgiftene for skilt til hyttene som gave til
speidergruppa.

Neste møte: Kretsstyrets arbeidshelg 28-30 januar 2022 Sted ikke satt.

Referent; Hilde Haldorhamn 6/1-2022


