
Referat kretsstyremøte 4. april 2022 kl. 1830

Sted: Kretskontoret Wøien, tid: kl. 18.00-20.00 Det serververes suppe fra kl. 17.30.

Dato:

Hvem Innkalt informert Tilstede
KL Rune Haukedal (RH) X X
VKL Jan Bjørnsrud (JB) X X
KS Torgeir Feyling, Hyggen, X X
KS Bjørn Martin Stenersen, X
KS Alvin Audestad Holtet, X
KS Isak G. Eriksen
KS X
KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X X

Hilde Haldorhamn X
Vara Olav Andreas Høvik (OAH)
Vara Jonas Myhren (JM)

Isak og Alvind deltoki konfirmasjonsforberedelser.

Referent: Nina Dæhli

Sak 12/2022 -konstituering av nytt kretsstyre

- Presentasjon av ansatte og kretsstyret ut til gruppene
- Fordele ansvarsområder.:
- https://miro.com/app/board/o9J_lCujTR8=/
- Utsettes til neste Kretsstyremøte

Sak 13 /2022 – Endringer i Brønnøysund, og rapportering krets - NSF
- Endringer i Brønnøysund, signering av protokoll: fødselsnummer til de som ikke har

vært i styret tidligere: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=924705221
- Det skal også leveres en rapport i min.speiding.no

- Kommentarer under behandling:

- Vedtak: Nina og Rune følger opp

Sak 14 /2022 -Godkjenning av referat

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

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Referatet er godkjent

Sak 15/2022 – Kretsens økonomi

Saksbeskrivelse og framlegg: fra kretskontoret,økonomi,

mailto:nina.daehli@speiding.no
https://miro.com/app/board/o9J_lCujTR8=/
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=924705221


- Økonomi  v/ Nina

Økonomien er OK

Hiorhten ble noe  rimeligere enn budsjettert. De endelige tallene for Inspirasjonsturen er ikke
klare ennå. Ellers ingen store  utgifter å rapportere.

Sak 16 /2022 –Påskeleir 17-23. april

Påskeleir 17. Til 23. april: Jan/ Isak
Transport,
Sikkerhet
Budsjett
div.
Hvordan blir sikkerheten til speiderne ivaretatt. Hvem hjelper speiderne med
rammefaktorene som sette opp telt, forsyninger av mat og vann. Isak setter opp budsjett.

- Sees i sammenheng med Hiortpokalkonkurranse i forhold til sikkerhet og leirområdet
- https://min.speiding.no/activities/view/3007

Jan B informerte omkring sikkerhet både i forhold til leiren og rutiner  for når  man skulle dra
ut på tur. Han vil også være i området når påskeleiren skal være og kan  følge opp
deltakerne hvis det blir behov for dette.
Pakkemøte på Wøyen vil være på torsdag før påske og Jan sørger for at hengeren kommer
opp til leirområdet.

Sak 17/2022 – Kretsbannerkonkurransen 29. april til 1. mai 2022

Det må fremsendes søknad om støtte til Løvdokkens fond. Dette vil bli gjort av leder for
Kretsbannerkommité in spé ved Rune Haukedal innen 1. april.

Det ligger et arrangement i min.speiding.no

https://min.speiding.no/activities/view/3023

Kommentarer under behandling:

Vedtak:Rune  er på saken

Sak 18/2022 - Arrangementer

- Arrangement som har vært gjennomført, hva står for døren?
- Regnskap og budsjett opp mot arrangement

Saksbeskrivelse og fremlegg:
Mars:
Hiortpokalkonkurranse 11-13 mars, Jan informerte om en vellykket Hiorth og Hiorthaften
Hiortaften:
Kretsting: 15. mars
inspirasjonstur 11-13 + 18-20: Julie informerer. Dette utsettes til neste møte siden Julie ikke
var tilstede
Rovernes Lille hemmelighet: Nina og Bjørn informerte
31 rovere fra kretsen  deltok og tilbakemeldingene var meget positive.



April:
Peffkurs 1. til 3. april :Rune informerte om et bra Peffkurs 2 på Leikvinjar .
29 deltok med en stab
Lederstart 1. april til 27. april : Rune er på saken
Påskeleir 17. Til 23. april: Jan/ Isak: se over.
Vår dag/ St Georgs feiring 23. April: Rune og KU Røyken og Hurum – se egen sak over
Mai:
Kretsbannerkonkurranse 28. april - 1. mai: status: Askergruppene har hatt møte, oppgaver
er fordelt og Rune følger opp det praktiske. Invitasjon vil bli sendt gruppene innen rimelig tid.

Småspeidersamling 8. mai (erstatter småspeiderkonkurransen) Komiteen er i gang og det
planlegges for 3 like løyper på Kalvøya. Invitasjon vil bli sendt gruppene i kretsen

Roversamling
Juni:
Trebåtfestivalen i Sætre: Gruppene i Asker stiller her
10.-12. NM i Speiding: Informasjon om NM sendes til gruppeledere i kretsen
Rafting Rovere Roverombudet: utsettes
24-26 Nasjonal peffsamling: utesettes til neste møte

Juli:
Sjøspeiderleir 2 til 9 juli Breivoll, Bunnefjorden, Oslo og flere grupper fra kretsen har meldt
seg på.

Sak 19 /2022 – Sommerleir 2023

Kretsleir eller regionsleir, sammen med Romerike, Follo og Østfold. Romerike krets har lagt
ut en forespørsel på KL/KS til kretser i østlandsområdet for å lodde stemningen om det kan
være interessant å ha en felles regionsleir i 2023. Vestmarka svarte ikke på denne
henvendelsen sist.

Kommentarer under behandling:

Forslag: kontakte kretsleder i Romerike og gi beskjed om at vi ønsker å delta på et
oppstartsmøte for å kartlegge hva dette går ut på. Ta en avgjørelse på om dette er
interessant å gå videre med etter første møte. Foreslå gjerne en dato.

Vedtak: Rune er på saken og vil følge opp

Sak 20/2022 -Orienteringer

Årsmøte VIKEN BUR 20. april 2022; Julie Iversen deltar digitalt

Eiendommer
Leikvinjar: Se eget dokument for fullstendig statusrapport
Utdrag av rapporten som må avklares asap:

Behov for ein driftskomite



Det er behov for å gjenopprette ein driftskomite med folk frå både Vestmarka og ØBK. Fleire
har sagt seg villeige til å bli med i ein slik komite, så det bør vere mulig å få på plass ganske
snart. Det forutset at me er nokon som samlar til «konstituering» og oppstart.

Forslag:
● Opprette ein driftskomite med folk frå både Vestmarka og ØBK.
● Gjennomføre eit oppstartsmøte på Leikvinjar i løpet av våren.
● Ved oppstart klargjøre korleis komiteen skal jobbe, bl.a. ansvarsdeling innad i

komiteen og mellom komite, ombod, kretskontor og kretsstyre.
● Ombodet og kretstyret bør samarbeide om å få dette gjennomført og på plass.

Forhandling om kjøp

Vedtaket på årsmøtet i Vestmarka bør følgjast opp raskt, bl.a. i lys av at driftsavtalen med
NSF går ut 30. juni. Kretsen må ha dialog med ØBK om korleis eit vidare samarbeid om kjøp
og drift bør organiserast. Dei to kretsane bør saman gå i dialog med NSF.

Forslag:
● Kretsstyret tar hovedansvaret for vidare kjøpsprosess og involverar ombodet.
● Målet er å kjøpe staden i samarbeid med ØBK.

Vedtak Jan i kretsstyret og Ingrid i Eiendomsutvalget  går i dialog  med forbundet om å få
kjøpe stedet.
Kretsstyret mener også at det bør opprettes en driftskomite.

Teggern: Status for Teggern er relativt uforandret, men et par ting har skjedd:
● Nytt «bredbånd» på plass for leietager.
● Gamle speidere fra 8. Drammen har vært innom og hentet ut sitt gamle arkiv som har

vært oppbevart i kjelleren på Teggern. Disse var i litt dårlig forfatning da de har vært
oppbevart langt ned mot gulvet.

○ Det er mer dokumentasjon fra riktig gamle dager som er i dårlig forfatning.
Det må tas en gjennomgang og rengjøring av dette.

○ Foreslår at resterende arkiv flyttes til dagens kretskontor – etter at arkiv som
tilhører nedlagte/eksisterende grupper har blitt gitt til de som har et forhold til
dette. Potensielt 10 flytteesker med papirer til kretskontoret – litt avhengig av
hva vi finner.

○ Det er også andre rekvisita som kan pakkes og flyttes. Jeg tar initiativ/ansvar
for å få en oversikt over dette.

● Audun snakket med SBG representant angående videre bruk.
○ Først og fremst skal vi ha en befaring/dugnad for å rydde unna alt som ikke

skal tas vare på. Det er mye gammelt som ligger rundt omkring på Teggern,
bl.a. ubrukelige telt, hittegods og inventar som er ødelagt av vannskader.

○ Vi har planer om å rive resterende deler av kjelleren for å få en god oversikt
over omfanget av vannskade.

○ Audun har formidlet at SBG må begynne å betale for plassen de bruker. Dette
kommer  han tilbake til etter befaring/dugnad.

● Ingen videre tilbakemelding fra barnehagen som var interessert i vann-tilgang.
● Ingen tilbakemelding fra Skiold Idrettsforening.
● Har fått oversikt fra Nina over utgiftene som er på Teggern for å kunne se om man

kan klare å få dekket inn dette via utleie til lokale grupper. Noe som i det lange løp



kan gjøre Teggern uavhengig av kretsens midler. Dette er en lengre prosess som vi
nå starter på for å se om det er mulig med drift lokalt.

Kretsstyret ønsker at kretsen avvikler Teggern og ser at kommunen overtar ansvaret
for stedet

Grønland: Kort status Grønland til KS-møte 4.april
Kretsen har mottatt 450.000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen til oppgradering av innvendige
overflater som skal ta Grønland tilbake til den trivelige og lune markahytta.Hyttas innvendige
kommer til å bli totalt forandret og skal gjøre hytta mer attraktiv for alle.

Serveringsstue:
● Tømmervegger sandblåses for maling slik at originalt tømmer blir fremmet.
● Peisen males

Speiderstue:
● Tømmervegger sandblåses for maling slik at originalt tømmer blir fremmet.
● Taket males
● Peisen males

Lederrom:
● Tømmervegger sandblåses
● Tak males

Kjøkken:
● Tak og vegger males
● Kjøkkenfronter males

Gangen:
● Tak og vegger males

Soverom 2.etg
● Tømmervegger sandblåses for maling slik at originalt tømmer blir fremmet.
● Tak males

Sandblåsing og hoveddelen av malingen skal utføres av et malerfirma, men det vil bli kalt inn
til dugnadsdager i april/mai/juni og i august.
På dugnader skal hytta og inventar forberedes til hovedmalerarbeidene, dører og lister skal
males, avsluttende malerarbeider, samt tilbakeflytting av inventar og utstyr.
På dugnad skal det høvles ukvemsord fra tømmervegger i 2.etg, males 9 dører, vinduslister
til ca 18 vinduer og 2 peiser.
Det jobbes med info om prosjektet og om første dugnad som blir sendt ut snarlig.
Det er planlagt befaring med malerfirma uken etter påske.

Lars har hatt telefonsamtale med Bærum kommune som har prioritert Grønland på årets
budsjett og ser på ildsteder, maur, vinduer, dårlig tømmer og utvendig feil maling utført av
kommunen.
Det er planlagt et møte med kommunen uken etter påsken hvor de skal gi tilbakemelding på
hva som utføres og når, for å koordinere dette med våre arbeider.
Det planlegges en formell åpning av oppgraderte Grønland i midten av September med
Kretsen, representant fra Sparebankstiftelsen, Bærum kommune og Budstikka.

Lars ønsker støtte fra noen i eiendomsombudet eller kretsen som kan bistå i prosjektet og er
åpen for forslag.



Utover dette er siste booking 5-6.mai. Grønland vil være stengt for booking frem til prosjektet
er ferdig.
Kretsstyret er glad at det skjer så mye på Grønland.

Kommentarer under behandling:

Vedtak:

Sak 22/2022 – St Georgs dagen 23. april -

Kommentarer under behandling:

Kontaktutvalget for speiderne i Røyken og Hurum (KU) har fått avslag 2 ganger på søknad til
Vår Dag. Søknad har blitt videresendt fra Vår Dag til lokal sparebank. På møte i KU onsdag
23. april ble det foreslått å utsette dette arrangementet til september og da være et
kombinert arrangement med rekrutterings- og St Georgs markering. Program mm er allerede
klart for iverksettelse

Vedtak:

Dette arrangementet utsettes september 2022 og i påvente av finansiering. Det kan også
søkes støtte fra Løvdokkens Fond.Sak  /2022 - Ombud

(avklare hvordan vi skal jobbe med de vi har, vervekampanje)

Saksbeskrivelse og fremlegg:

Kommentarer under behandling:

- Småspeiderombud:
- Speiderombud:
- Roverombudet : Bjørn Martin Stenersen
- Lederombudet, Ny leder er Rune. Det må utpekes en fra Kretsstyret som følger opp

Lederombudet.

- Medieombudet: Lukas R. Olsen og Julie Iversen

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Kretsstyret fortsetter arbeidet med Ombudene på neste møte.

Sak 23/2022 – Kontaktutvalg

Kontaktutvalg: hva skal disse representere? og skal det være et for hver kommune? Se og
vedlagte dokument «Mandat for kontaktutvalg». (foreslår at dette utsettes)

Kommentarer under behandling:

Vedtak: (Dette er en større diskusjon, her bør det redegjøres for hvilke utvalg som finnes og
hva de dekker/kan utsettes)



Sak 24/2022 - Utenforskap - på hvilken måte kan Vestmarka krets bidra? 

(Må sees i sammenheng med Ukraina. NSF skal jobbe med dette)

Kommentarer under behandling:

Vedtak: utsettes til neste møte

Sak 25/2022 – Frivilligheten og Ukrina konflikten

Se eget vedlegg fra Leder av Frivillighetsutvalget i Asker Erik de Mora. På hvilke måter kan
VMK avhjelpe.

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Utsettes til neste møte

Sak 26/2022 – Erfaringer fra ny tilskuddsordning/ Søknader

Kommentarer under behandling:

(Hvis det ikke er noe nytt i saken kan den utsettes)

Vedtak: Foreløpig er det delte meninger, noen synes dette fungerer bra, andre opplever
dette som en belastning.

Sak 27/2022 Møtested og – tidspunkt fremover

Neste styremøte er satt opp torsdag 5 mai, forslag om å flytte dette til onsdag 4. mai, for at
alle kretsstyremedlemmer skal få mulighet til å delta med minst mulig fravær.

Sommeravslutning er satt til onsdag 15. juni.

Innkalle vararepresentanter der det ikke er fulltallig oppmøte.

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Det ble vedtatt å ta neste KS møte 5. mai. 2022

Rune kom med forslag til møtedager ut året

1) Torsdag 25. aug,

2) Torsdag 15. sept,

3) Primært søndag 25 sept men hold lørdag 24. sept. Detter er kretsstyrets arbeidshelg.

Her skal vi blant annet - forberede delegater til Speider- og Roverforum samt speiderting

4) Torsdag 13. oktober

5) Torsdag 10. nov

6) Mandag 12. des -. Juleavslutning



Fra før vet dere at det er kretsstyremøte 5. mai og sommeravslutning for

Kretsstyret 15. juni.

Sak 28 /2022 –Eventuelt

Neste møte:  5. mai kl:_1800_____ Sted:_Wøyen

Referent: Nina Dæhli

mailto:nina.daehli@speiding.no


Utsettes til etter påske:
Sak 29/2022 – Nedleggelse av Nærsnes speidergruppe eller ei?

Denne saken har blitt saksbehandlet tidligere uten at det har blitt en endelig løsning. Kunne
du samle sammen denne saksbehandlingen og sende ut sammen med innkallingen. Så kan
vi konkludere med om gruppen tilfredsstiller kravene til å være speidergruppe eller ei. 

Kommentarer under behandling:

Fra NSFs lover etter Speidertinget 2020.pdf som finnes på
linken https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/Lover%20og%20retningslinjer
/NSFs%20lover%20etter%20Speidertinget%202020.pdf heter det 

 § 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og
har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være
registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges
speiderforbunds lover. § 2-2-2 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: •
beverkoloni • småspeiderflokk • stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp 1 • roverlag

Hvis Vestmarka krets ønsker at Nærsnes speidergruppe allikevel skal være en lovlig gruppe,
kan vi sette krav til rapportering av status og økonomi og deltakelse på kretsens årsmøte og
ting. Som kretsleder synes jeg det er viktig å opprettholde speidergrupper selv om de ikke
har aktiv drift nå. Dette kan fort endre seg. Kommer en gjeng foreldre med barn sammen kan
det fort bli aktivitet i en gruppe med støtte fra kretsen.

§ 2-2-3 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan
legge ned grupper som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, regler og formål,
eller som ikke tilfredsstiller kravene i § 2-2-1. Dette gjøres i samråd med krets- og
korpsstyret.

Vedtak:

Sak  30/2022 – Forberedelser til forum og ting for speidere og rovere
Planlegge hvordan vi skal forberede speidere og rovere som skal på speider- og roverforum,
samt forberede delegater til Speidertinget og hva det innebærer.: hvilket standpunkt skal
VMK ha på de ulike agendapunkter.

Kommentarer under behandling:

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadmin.speiding.no%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDokumenter%2FLover%2520og%2520retningslinjer%2FNSFs%2520lover%2520etter%2520Speidertinget%25202020.pdf&data=04%7C01%7Crhaukedal%40mil.no%7C874eb8e9a42747a4a4c008da0f028a5d%7C1e0e6195b5ec427a9cc1db95904592f9%7C0%7C0%7C637838801130978227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gzkrOd0Pmj1NK1wAL%2BttLGPbvSW5ueFqlYppOaQu1us%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadmin.speiding.no%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDokumenter%2FLover%2520og%2520retningslinjer%2FNSFs%2520lover%2520etter%2520Speidertinget%25202020.pdf&data=04%7C01%7Crhaukedal%40mil.no%7C874eb8e9a42747a4a4c008da0f028a5d%7C1e0e6195b5ec427a9cc1db95904592f9%7C0%7C0%7C637838801130978227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gzkrOd0Pmj1NK1wAL%2BttLGPbvSW5ueFqlYppOaQu1us%3D&reserved=0

