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Referat Kretsstyremøte 24.11.2021 

Klokken 20.00 - 21.30. Møtet foregikk digitalt. 

 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 

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)  - 

Vara  Jonas Myhren (JM)  X 

 

 

Referent: Nina Dæhli  

Sak 63/2021 -Godkjenning av referat  

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

godkjenning Kommentarer under behandling:  

Vedtak: Referat godkjennes.  

Sak 64 /2021 -Orienteringer  

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

- Økonomi v / Nina Dæhli 

Økonomien grei.  Kretsen har søkt og fått midler fra Lotteritilsynet for tap av salg på Grønland 
og tap av leieinntekter på Leikvinjar.    
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- Eiendommer  

- Leikvinjar v Kristin Bergflødt 

Leikvinjar skal ikke leies ut Nyttårsaften. Ingrid T Norland følger opp Leikvinjar  

 

- Teggern Audun Frøysland informerte om situasjonen omkring Teggern .   

   I nærheten av Teggern er det en barnehage som er brent ned. De skal flytte til 

midlertidig brakke lokaler ved Teggern. Kommune kontaktet Audun fordi 

brakkebarnehagen mangler både strøm og kloakk og Drammen kommune 

vurderer om de kan få dette fra Teggern.  

- Blommistoppen Jan Bjørnsrud følger opp stiftelsen Blommistoppen.  

Det er nå ro rundt eierskapet og Jan vil gå i gang med å gjøre det formelle på 

nyåret.   

- Grønland: Bærum kommune vil se nærmere både pipene, peiser og ovner, dette er ikke 
blitt gjort på lenge. Feiertjenesten i kommunen er koblet inn og vil komme på inspeksjon 
før vinteren kommer.                         

Sak 65/2021 - Arrangementer  

Hjelpe grupper ved Kristin Bergflødt .  Hilde Haldorhamn og Kristin har hatt møte med gruppeleder i 1. 
Høvik, for å se om de kan hjelpe gruppa til å bygge opp ledergruppen i gruppen igjen . Nå driver 
Gruppeleder gruppen stort sett alene. Målet for møtet var å se, nærmere på situasjonen og hvordan få 
flere aktive hjelpere i gruppen.  Kristin og Hilde vil følge opp.  

Høstkonkurransen v Rune Haukedal Arrangementet gikk greit.  Det var et tilfelle av uønsket hendelse med 
uakseptabel atferd. Arrangør og ledere til berørte gruppe fulgte dette opp de berørte speiderne på en god 
og forsvarlig måte, både under arrangementet og i etterkant. Kontaktutvalget har også blitt involvert.  Det 
bør komme ut mer informasjon til grupper og foresatte i forkant av et arrangement.  

I etterkant ble det bekreftet Covid smitte for 4 speiderne som deltok på Høstkonkurransen. Dette ble fulgt 
opp på en forsvarlig måte i samråd med kommunelegen i Asker.  

KS- KL samling v Jan Bjørnsrud . Det var hyggelig å treffe den nye generalsekretæren og høre hva de 

andre kretsene er opptatt av. KL/ KS samling hadde fokus å få flere medlemmer.  Det bør starte opp flere 

grupper. Neste år er det frivillighetens år! 

Kretstinget, 16. november ved Kristin Bergflødt. Etter kretstinget var Drammens gruppene sterkt uenig i 

Budsjett vedtaket som ble gjort på Kretstinget. De mener det ikke er riktig å ta inn et hodetilskudd i 

tillegg kretskontingenten. Audun Frøysland la frem Drammens gruppene synspunkter for kretsstyret.  

Andre i kretsstyret mener at hodetilskuddet er nødvendig for drifte kretsen på en forutsigbar måte.    
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KL Kristin Bergflødt viste til at innkalling og sakspapirene til kretsstinget var sendt ut i rett tid.  Det kom 

heller ikke inn et alternativt budsjett.  

Kretsstyret er fullstendig klar over at gruppene tar inn forskjellige beløp i gruppekontingent og gruppene 

i Vestmarka krets drifter gruppene forskjellig. Noen grupper velger å ta inn ett høyere beløp i 

gruppekontingent som også skal dekke all vanlig aktivitet i gruppen.  Andre tar inn aktivitetspenger i 

tillegg til gruppekontingent.  Flere grupper gjennomfører dugnader for å skaffe inntekt til gruppen. 

KL vil gå i dialog med Drammens gruppene for å se hvordan vi kan løse situasjonen. 

Kretsstyret fikk ikke diskutert økonomimodellen ferdig og vil ta dette opp  på neste kretsstyremøte. 

Grøtfesten 30 november ved Audun F. Det er per nå 190 påmeldte og nok grøt og fakler. Drammen 
friluftsforum skal stå for arrangementet. Grøtfesten er gratis, og det er åpent for flere. 

RLH, 9. januar 2021 er i rute. Arrangementet kan ta 60 rovere. 
Inspirasjonsturen i januar.  Julie Iversen, Kristin Bergflødt og Adrian ønsker stille som veiledere 
Kretsstyret gikk gjennom regnskap fra Hilde Haldorhamn der hun hadde sammenlignet utgiftene for 2021 
med 2019. Inspirasjonsturen 2019 gikk også til Danmark.  Nina D viste til budsjettet 2022. Julie Iversen og 
Kristin Bergflødt vil følge opp og kontakte Georg Smedhus med tanke på egenandelen for 
arrangementet.  
 
Sak 66/ 2021 Ombud   Det er ikke meldt inn noe fra ombudene. 

Sak 67/ 2021 Eventuelt 

Takk for hjelpen 2021 

Kristin Bergflødt og Nina Dæhli skal se nærmere på hvem vi skal takke i kretsen og utenfor kretsen.  
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