
Innkalling til kretsstyremøte 15. juni 2022 

Sted: Hvalstrand Bad, tid: kl. 18.00-20.00  

Dato: 

 Hvem Innkallt informert Tilstede 

KL Rune Haukedal (RH) X  X 

VKL Julie Iversen (JI) X  X 

KS Jan Bjørnsrud (JB) X  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 

 Philip Godager (avtroppende KS) X  X 

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X  X 

 Hilde Haldorhamn X  X 

Vara Olav Andreas Høvik (OAH) X   

Vara Jonas Myhren (JM) X   

 

Referent: Nina Dæhli og Rune Haukedal 

Sak 50/2022 -Godkjenning av referat  

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

godkjenning 

Kommentarer under behandling:  

Vedtak: Referat godkjent med kommentarer fra VKL 

Sak 51/2022 – Kretsens økonomi 

Saksbeskrivelse og framlegg: fra kretskontoret, økonomi, 

- Økonomi v/ Nina 

- Hiortpokalkonkurransen kr 2000,-, Kretsbanner kr 26 000,- brukt kr 13 000,- 

Inspirasjonstur – venter på dokumentasjon på de siste utlegg. 

Sak 52/2022 – 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. 
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Sak 53/2022 – 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. 

Kretsstyret etterspør hva SBG kan tilby. Beredskapsvakt ved Kretsbannerkonkurransen, 

Høstkonkurransen, Sommerleir, Grøtfest, opplæring 

Sak 54/2022 - Arrangementer 

- Arrangement som har vært gjennomført, hva står for døren? 

- Regnskap og budsjett opp mot arrangement 

 
Rafting Rovere Roverombudet – utsettes 

 

Juni: 

Sætre speidergruppe stilte på Asker Trebåtfestival. Det var god stemning og mye aktivitet 

ved speiderteltet ved Bystranda i Sætre. Det ble tilbudt kanopadling, pinnebrød grilling og 

laging av strikkbåt. Standen ble drevet av foreldre og ledere, med et lite besøk av 

sjøspeidere som deltok på Vikentoktet i regi av Nettverk for sjøspeiding. 

 

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 ansavrlig 

for oppfølging. Julie og Hilde etablerer rutine for månedlig kretspost. 

 

Oktober: 

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. Kretsen har satt av budsjettpost for dette arrangementet. 

 

Sak 55/2022 – 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. 
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Kommentarer under behandling: 

Forslag: Kretsstyret ble innkalt til møte 2. mai. KS Hilde sender ut invitasjon til enhetsledere. 

På møte 19. mai ble ulike alternativer innstilt. På møtet 31. mai 2022 ble det avgjort at 

Regionsleiren gjennomføres ved Hvam videregående skole. Tema er tiden før Svartedauen. 

Se forøvrig referat fra møtet som følger vedlagt. 

VMK har meldt inn Rune som ansvarlig for Beredskap, og Torgeir som ansvarlig for 

kanohaik/ haik på land. 

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

Sak 56/2022 –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 jeg med 

Ingrid/Eiendomsutvalget og kontaktet Karen Johanne/Eiendomsutvalget NSF. 

På bakgrunn av at NSFs Eiendomsutvalg har oversendt sin innstiling til Speiderstyret og er 

derved «ferdig» med saksbehandlingen og sin innstilling, foreslo hun å ta kontakt med GS 

for å koordinere videre prosess. 

Etter samtale med GS, kom GS tilbake og foreslo at vi 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. 

Et positivt element er at Eirik fra Speiderstyret var vår ordstyrer under Kretstinget, og overvar 

den positive diskusjonen og avstemmingen vi hadde om Leikvinjar. 

Jeg vil foreslå at Ingrid presenterer sin PP for Speiderstyret, og utdyper driftsmodellen noe 

mer enn det som ble gjort på Kretstinget. 

Har du innspill Ingrid? 

Eg tenker me også bør utdjupe i ppt meir om korleis me tenker å bruke Leikvinjar framover. 

Eg kjem med forslag. Eg kan gjerne halde presentasjonen, men må delta digitalt. Er på 

speidertur til Tredalen den helga.  

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. Jan skriver noen ord når innspillet fra forbundet kommer. 



Sak 57/2022 – Erfaringer fra ny tilskuddsordning/ Søknader – Asker 

kommune. 

Hodetilskudd og Frivillighetspakken – søknadsfrist 1 mars 2022 

Røyken speidergruppe har fått kr 15750,- 

1 Skougum har fått tildelt kr 21000,- 

Hyggen har fått tildelt kr 27000,- 

Sætre har fått tildelt kr 40500,- 

Asker 1 har fått tildelt kr 19000,- 

Nesøya Sjø har fått tildelt kr 0,- 

Aktivitetspotten – søknadsfrist 1 mai 2022 

Kommentarer under behandling: Eventuelle forskjeller meldes inn til Asker kommune etter at 

gruppene har fått tildelt Aktivitetsstøtte. 

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. Hva er tilskuddet per speider 

uavhegig av kommuner? 

Vedtak: KL følger opp saken direkte med saksbehandler og oppdaterer kretsstyret 

fortløpende. All korrespondanse angående kretsen og Asker kommune koordineres gjennom 

KL. 

Sak 58/2022 -Orienteringer  

Årsmøte VIKEN BUR 20. april 2022; Julie Iversen deltar. Møtet ble avviklet uten oe 

dramatikk eller noe å bemerke utover det som står i innkallingsreferatet. 

Eiendommer  

 

Teggern: Intet å melde 

  

Grønland: Lars samtaler med Eiendomsombudet om hjelp til Grønland. Lars inviteres til 

Kretsstyremøte 25. august som gjennomføres på Grønland i Vestmarka. 

 

Skogsborg: Julie fortalte at Asker kommune vil sende invitasjon til møte. Asker kommune 

overtar Skogsborg med de plikter, oppgaver og ansvar det innebærer. Ingrid Norland 

kontaktes mht forslag til hvordan driftsstyret kan etableres. 
 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak:  

Sak 59/2022 - 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. Nina har fått oppgaven. 

- Medieombudet: Lukas R. Olsen og Julie Iversen 

- Eiendomsombudet: Ingrid Norland, Julie Iversen, Jan Bjørnsrud 

Kommentarer under behandling: 

Vedtak:  

Sak 62/2022 – 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. 

4) Den 11. Sept er det møte i Frivillighetsrådet i Bærum. Kontaktperson er Anne Marie. 
 

Vedtak: Kretsstyret hjelp speidergrupper i Bærum kommune om etablering av Kontaktutvalg.  

Sak 63/2022 Dato for kretsstyremøter ut 2022 er foreslått av KL 

Neste styremøter er 

 

1) Torsdag 25. aug, Grønland P-plass ved Vestmarka – kl 18 

2) Torsdag 15. sept, Hyggen – kl 18 

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:  

 

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 64/2022 –Eventuelt 

VKL Julie Iversen ser at tiden allikevel ikke strekker til i forhold til vervet. Hun ønsker imidlertid å 

bekle en post under Eiendomsombudet med fokus på utvikling av Skogsborg. 

Rom som AB radio relæ liga disponerer i 2 et på Stabburet Wøien gård fristilles til SBG ref sak 

55/2022. 

I forbindelse med ungt lederskap ift NM 2023 ble Adrian Fjellstad, Bjørn M Stenersen, Philip 

Godager, Brage Kåsa Skarstein og Julie Iversen foreslått som stabsmedlemmer under 30 år.  

Fullmakt for overdrakelse av spederhytten Blomistoppen ble underskrevet på møtet. Jan ekspederer 

fullmakten til rette instans.  

Neste møte: 25 august kl: 1800 Sted: Speiderhytten Grønland, oppmøte P- plass ved Vestmarkssetra. 

Referent: Nina Dæhli og Rune Haukedal 
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