
Referat fra kretsstyremøte 5. mai 2022

Sted: Kretskontoret Wøien, tid: kl. 18.00-20.00

Dato:

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

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

Referent: Nina Dæhli

Sak 31/2022 -Godkjenning av referat

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

Kommentarer under behandling: Selv om det ble avtalt at møtet 5 mai skulle være på
Speiderhuset i Hyggen, ble det gjennomført på Wøien.

Vedtak: Referat godkjent

Sak 32/2022 -konstituering av nytt kretsstyre

- Presentasjon av ansatte og kretsstyret ut til gruppene - Hilde
- Fordele ansvarsområder.:

- Bjørn, Isak og Alvind arbeider med rover- og speideraktiviteter med støtte fra
Kretsstyret.

- Torgeir saksbehandler leirer og bekler driftsstyret for Leikvinjar
- Jan bekler Eiendomsombudet og engasjerer Ingrid og Torgeir ved behov
- Julie følger opp Lederombudet

- https://miro.com/app/board/o9J_lCujTR8=/

Sak 33/2022 – NM deltakelse

- VMK stiller med 7 patruljer til NM. Det er satt av kr 60 000,-. Grunnet økt deltaker
avgift ligger det an til en overskridelse på kr 20 000,-

- Vedtak: Kretsstyret vedtar at kr 20 000,- flyttes fra annen post til budsjettpost for NM
deltakelse.
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Sak 34/2022 – 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 har meldt inn nytt styre.

Sak 35/2022 – 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.

Forslag til brev om nedleggelse av Nærsnes speidergruppe er omforent mellom gruppeleder
Steffensen og kretsleder.

Vedtak: Blir nedlagt etter at begge parter har signert.

Sak 36/2022 – Kretsens økonomi

Saksbeskrivelse og framlegg: fra kretskontoret,økonomi,

- Økonomi v/ Nina, Nina setter opp oversikt over mottatte midler til kretsen ift budsjett

-
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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


Sak 37/2022 – Kretsbannerkonkurransen 29. april til 1. mai 2022

Søknad om støtte på kr 26 000,- sendt frem til Løvdokken 30. mars. Brev om innvilget støtte
på kr 26000,- var datert 25. april og støtten blir utbetalt til kto 7138 20 02053 hvis eier er
Røyken speidergruppe.

Leder KBK kommitéen sendte på oppfordring ut utgiftsbilag med føringer for hvordan bilag
og underbilag skulle fremsendes.

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Krestsekretær sender faktura til RSG. Leder av KBK kommitéen sender frem rapport
med regnskap basert på budsjett når regnskapet er avsluttet. Arrangementsrapport skrives.

Sak 38/2022 – Representanter til Speiderstyret og Lovutvalget

Generalsekretær har kontakt VMK v/ KL om å stille med kandidater til Lovutvalget og
Speiderstyret.

Kommentar under behandling:

Forslag: VMK innstiller medlem 140089 Ane Nørstebø Laache til medlem i Speiderstyret og
medlem XXXXXX til Lovutvalget.

Vedtak: Kretsstyret sender melding til GL om behov for kandidat til Lovutvalget. Evt
kvalifikasjoner må fremkomme. Kvalifikasjoner til kandidater lovutvalget er jurist alternativt
advokat. Mao noen som kan hjelpe speiderforbundet med lovanvendelse.

Sak 39/2022 – Kalvøyadagen - Småspeiderkonkurransen

Nina gir oppdatert status på deltakelse, invitasjon til KM samt gjennomføring og program.

Kommentar under behandling: 10 patruljer stiller, poster er utarbeidet.

Forslag:

Vedtak:



Sak 40/2022 – Beredskapsavtale Vestmarka krets – Speidernes Beredskaps

Gruppe

Kretsen ved KS Hilde har blitt kontaktet av Petter Bogen Eriksen, Områdeleder Speidernes
Beredskapsgruppe (SBG) Vestmarka for å styrke samarbeidet mellom kretsen og
beredskapsgruppen. Avtalen skal gagne begge parter.

Kommentar under behandling: Ved flere anledninger har SBG blitt engasjert til å ivareta
beredskap og førstehjelp samt vært postmannskap ved gjennomføring av arrangementer og
konkurranser. De har etter endt tjeneste fått godtgjøring for arbeidet.

Forslag: Kretstyret v/ Bjørn Martin Stenersen får i oppgave å saksbehandle avtalen og legge
frem forslag til samarbeidsavtale til kretsstyremøtet 15. juni 2022.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. SBG skal støtte i gjennomføring av arrangementer. Det er
derfor viktig at VMK og SBG identifiserer aktiviteter på kretsens terminliste som det er
naturlig å få hjelp fra SBG.

Sak 41/2022 - Arrangementer

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

Saksbeskrivelse og fremlegg:

Mai:
Kretsbannerkonkurranse 28. april - 1. mai: status: Gjennomført – 7 patruljer til NM i
Levanger
Bever og småspeidersamling 8. mai (erstatter småspeiderkonkurransen)
Roversamling: hva gjør vi med dette? Bjørn tar kontakt med Hans Petter Kvalø, 90654661,
e-post snaroensjo@hotmail.com, for å inkludere rovere i forbindelse med Vikentoktet som
gjennomføres i tiden 3 til 6 juni med samling i Tåjebukta- Håøya 4 til 5 juni. 3. og 6 juni er
reise dager. Et alternativ kan være Strandparty.
Juni:
Trebåtfestivalen i Sætre: Gruppene i Asker stiller her.
10.-12. NM i Speiding: informasjon om NM sendes til gruppeledere i kretsen – 7 patruljer blir
påmeldt. Se forøvrig sak om NM over.
Rafting Rovere Roverombudet - utsettes
24-26 Nasjonal peffsamling

Juli:
Sjøspeiderleir 2 til 9 juli Breivoll, Bunnefjorden, Oslo, mange grupper har meldt seg på.

Vedtak: Kretstyret fremsnakker NSF arrangementer i månedlig kretspost. Hilde er ansvarlig
for oppfølging.

Oktober:
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JOTA/ JOTI Håvard Sørli 1 Gullaug 90921122, e-post havsorli@gmail.com , Henrik
Tønnesen 1 Lier   94497919, e-post tohenrik@hotmail.com – Isak og Alvind ønsker å følge
opp JOTA/ JOTI

Sak 42/2022 – 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: Kretsstyret ble innkalt til møte 2. mai. KS Hilde sender ut invitasjon til enhetsledere.

Vedtak: Kretsstyret v/ Torgeir og Bjørn forbereder saksfremlegg til Kretstinget.

Sak 43/2022 –Kjøp av Leikvinjar

Generalsekretær innkaller til møte søndag 22 mai ang salg av Leikvinjar.

Kommentarer under behandling. 

Etter vedtaket om kjøp av Leikvinjar på visse vilkår på vårt Kretsting koordinerte Ingrid og KL
med Eiendomsutvalget og kontaktet Karen Johanne/Eiendomsutvalget NSF.

På bakgrunn av at NSFs Eiendomsutvalg har oversendt sin innstilling til Speiderstyret og er
dermed «ferdig» med saksbehandlingen og sin innstilling, foreslo Karen Johanne at
Kretsstyret i Vestmarka tar kontakt med General Sekretær for å koordinere videre prosess.

Generalsekretæren foreslo at kretsstyret deltar i møtet til Speiderstyret, og fortalte at det
viktigste i møtet ville bli å overbevise at kretsene har evne og vilje til å videreutvikle
Leikvinjar.

Ingrid har etter dette tatt initiativ til å etablere et driftsstyre med representanter fra begge de
to kretsene, med utgangspunkt i den driftsmodellen hun presenterte i sin PP presentasjon på
Kretstinget, vil denne presentasjonen også brukes på Speiderstyrets møte hvor
driftsmodellen utdyper noe mer enn det som ble gjort på Kretstinget.

Eiendomsombudet stiller på dette møte for VMK sammen med ett kretsstyremedlem.

Vedtak: Jan Bjørnsrud stiller sammen med Eiendomsombudet på dette møtet.. Torgeir
støtter i prosessen.

Sak 44/2022 – Erfaringer fra ny tilskuddsordning/ Søknader – Asker

kommune.

Hodetilskudd og Frivillighetspakken – søknadsfrist 1 mars 2022

Røyken speidergruppe har fått tildelt kr
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1 Skougum har fått tildelt kr

Hyggen har fått tildelt kr

Sætre har fått tildelt kr

Asker 1 har fått tildelt kr

Nesøya Sjø har fått tildelt kr

Aktivitetspotten – søknadsfrist 1 mai 2022

Kommentarer under behandling: Eventuelle forskjeller meldes inn til Asker kommune etter at
gruppene har fått tildelt Aktivitetsstøtte.

Støtten Rune viste til under møtet var fra 2021 og ikke 2022 etter nærmere øyesyn.
Saksbehandler i Asker kommune er Øystein Myhre, 48166497. Han fortalte at brev om
vedtak sendes ut til alle grupper som har levert inn all dokumentasjon. De som enda ikke har
sendt inn dokumentasjon, vil få tilskudd når denne er sendt inn.

Vedtak: KL følger opp saken direkte med saksbehandler og oppdaterer kretsstyret
fortløpende. All korrespondanse angående kretsen og Asker kommune koordineres gjennom
KL.

Sak 45/2022 -Orienteringer

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

Eiendommer

Teggern: Intet å melde

Grønland: Lars samtaler med Eiendomsombudet om hjelp til Grønland

Kommentarer under behandling:

Vedtak:

Sak 46/2022 - Ombud

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

Saksbeskrivelse og fremlegg:

Kommentarer under behandling:

- Småspeiderombud: Isak og Alvind i samarbeid Kretsstyret

- Speiderombud: Isak og Alvind i samarbeider med Roverombudet, med støtte fra
Kretsstyret

- Roverombudet : Bjørn Martin Stenersen

- Lederombudet,  Rune Haukedal. Det må utpekes en fra Kretsstyret som følger opp
Lederombudet. Kretsstyret som Jonas (vara) eller Julie om de kan følge opp.



- Medieombudet: Lukas R. Olsen og Julie Iversen

Kommentarer under behandling:

Vedtak:

Sak 47/2022 – Kontaktutvalg

Kontaktutvalg: hva skal disse representere? og skal det være et for hver kommune? Se og
vedlagte dokument «Mandat for kontaktutvalg».

Kommentarer under behandling: Kontaktuvalg i

1) Drammen er etablert og virker etter intensjonen. Leder er GL 1 Skoger Audun
Frøysland.

2) Røyken og Hurum er etablert og virker etter intensjonen. Leder er GL Røyken Rune
Haukedal. På siste møte ble det vedtatt at Asker 1, 1 Skougum og Nesøya Sjø vil bli
invitert til å delta. De blir derfor invitert til møte 25 mai og sommeravslutning 14 juni.

3) Det er ikke etablert et tilsvarende utvalg for Bærum. Det har imidlertid fremkommet to
potensielle navn for oppstart nemlig GL Nadderud Merete Haukedal og GL 1 Tanum
Kajsa Bornefelt.

Vedtak: Kretsstyret bistår speidergrupper i Bærum kommune med etablering av
Kontaktutvalg.

Sak 48/ 2022 - Utenforskap - på hvilken måte kan Vestmarka krets bidra? 

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

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Utsatt til sommeravslutning 15 jun.

Sak 49/2022 – Frivilligheten og Ukraina konflikten

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

Kommentarer under behandling:

Vedtak: Utsatt til sommeravslutning 15 jun.

Sak 50/2022 Dato for kretsstyremøter ut 2022 er foreslått av KL

Neste styremøter er

1) Torsdag 25. aug, Hyggen – kl 18
2) Torsdag 15. sept, Wøien – kl 17
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 – Sted
Leikvinjar
4) Torsdag 13. oktober Hyggen – kl 18
5) Torsdag 10. nov Wøien kl 17
6) Mandag 12. des -. Juleavslutning – Vettre eller Leangkollen



Kommentarer under behandling: Innkalle vararepresentanter der det ikke er fulltallig
oppmøte.

Vedtak: Til sommeravslutning 15 juni inviteres også vararepresentanter i tillegg til tidligere
kretsleder Kristin og Philip. KS Nina i samråd med KL sender ut invitasjon til disse innen 13
mai 2022. Til dette arrangementet vil Kristin og Philip bli takket av.

Møtesteder for kretsstyret er enten Speiderhuset i Hyggen, Klokkergården i Røyken eller
kretskontoret på Wøyen. Møter i Røyken og Hurum starter kl 18 og Wøien kl 17.

Sak 51/2022 –Eventuelt
Skogsborg – foreslår at ildsjeler i Sætre trer inni eiendom ombudet for kretsen.

Årsrapport 2021 for utarbeides av Nina og Thor Gunnar med støtte fra Rune og ekspederes
til forbundet i løpet av uke 19, altså senest fredag 13 mai.

KS Hilde bes fremskaffe statutter for Kretsens hederstegn (NBK) for innføring av Kretsens
hederstegn for VMK. 200 stk kr 50,-/ stk, 199 stk kr 80,-/ stk ref samtale med Svein Otto i
Speidersport.

Grunnet lang leveringstid skal merker for KBK 2022 bestilles samtidig med KBK 2023 som
arrangeres av Drammensgruppene innen oktober 2022. KL undersøker med
Drammensgruppene om sted og farge på merket for 2023.

Neste møte: 15 juni kl: 1800 Sted: Hvalstrand bad

Referent: Nina Dæhli

Utsettes inntil videre.

Sak  /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:
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