
Innkalling til kretsstyremøte 25. august 2022 

Sted: Speiderhytten Grønland, tid: kl. 18.00-20.00  

Dato: 

 Hvem Innkallt informert Tilstede 

KL Rune Haukedal (RH) X   
X 

VKL Julie Iversen (JI) X   

KS Jan Bjørnsrud (JB) X  X 

KS Torgeir Feyling, Hyggen, X  X 

KS Bjørn Martin Stenersen, X  X 

KS Alvind Audestad Holtet, X  GF 

KS Isak G. Eriksen X  GF 

KSEK/ØK Nina Dæhli (ND) X  X 

 Hilde Haldorhamn X  GF 

Vara Olav Andreas Høvik (OAH)  X  

Vara Jonas Myhren (JM)  X  

 

Referent: Nina Dæhli og Rune Haukedal 

Sak 65/2022 -Godkjenning av referat  

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

godkjenning 

Kommentarer under behandling:  

Referat fra møtet 15. juni ble ikke gjennomgått. Dette av hensyn til prioritering av saker ift tid. 

Vedtak:  

Godkjennes på Kretsstyrets arbeidshelg på Leikvinjar 24. og 25. sept, sammen med 

referatet fra kretsstyremøtet 25. august. 

Sak 66/2022 – Kretsens økonomi 

Saksbeskrivelse og framlegg: fra kretskontoret, økonomi, 

- Økonomi v/ Nina 

- Det mangler omlag kr 18000,- for at Inspirasjonsturen skulle gå balanse. 

- Viken BUR har gitt støtte på kr 198 200,- 

 

Sak 67/2022 – Tjuvtjern hytta 

Kommentarer under behandling: 

Siste regnskap ble levert i 2020. Hytten tilhørte 2. Drammen som er lagt ned. 
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Vedtak: 

Basert på Jan’s presentasjon av saken, bestemte Kretsstyret at Tjuvtjern hytten blir kretsens 

eie slik som Blommistoppen.  

Jan fikk i oppdrag å være kretsens saksbehandler. Det er mye likt som for Blommistoppen.  

 

Sak 68/2022 – 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.  

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. 

Følgende er tilbudt, ref Bjørn «Da har jeg sjekket priser. Vi tar kr 2000,- for en helg + evt 

forbruk av utstyr og reisekostnader fra beredskapslager. Høres dette greit ut?» 

Forslag:  

Vedtak:  

Bjørn følger opp saken. 

Sak 69/2022 - Arrangementer 

August: 

Dugnad Grønland speiderhytte- første dugnadskveld gjennomført 18. aug med 9 entusiaster. 

I følge hyttefuten Lars var det, per 18. aug fin påmelding til de andre dagene. 

Ombudsledersamlng/ Enhetsledersamling (september) – 2 arrangementer til 1? 

Sandvika byfest 

Roversamling/ Peff kveld – 2 arrangementer til 1? 

 

September: 

Trinn 1 (samling 1 av 4), alternativ helgekurs 18. til 20. november 

Bever- og småspeiderdag/ Småspeidersamling/ St Georgs dag på Hernestangen 17. sept 

Rover 5-kamp 

Ledersamtale – nye ledere 

 



Oktober: 

Fagkveld Flokk/ koloni 

Trinn 1 (samling 2 av 4) – utgår hvis helgekurs 

14. til 16. 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. 

14. til 16. Speiderhytteturen 2022 

Fagkveld tropp 

18. okt Kretsting på Teglen, Hilde bestiller. 

21. til 23. Speider- og roverforum i Molde 

28. til 30. Peff 1 kurs 

 

November 

4. til 6. Høstkonkurransen 2022 

11. til 13, Speidertinget på Quality Hotel Olavsgaard sakspapirer er tilgjengelig 4 uker før, 

altså fra 16. oktober, som er lenge etter Kretsstyrets arbeidshelg og rett etter møtet 13. 

oktober. Hvordan skal vi forberede delegatene. 

Trinn 1 (samling 3 av 4) – utgår hvis helgekurs 

Trinn 1 (samling 4 av 4) – utgår hvis helgekurs 

Temakveld Ledere 

29. Fakkeltog og grøtfest – felles arrangement? 

 

Sak 70/2022 – Sommerleir 2023 

Det har vært gjennomført 3 møter, 2. og 18. mai samt 27. juni. Se vedlagte referater. 

Leiren gjennomføres i uke 26 i 2023. 

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

Sak 71/2022 – 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 (Jan) 

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 (karen Johanne) å ta 

kontakt med GS for å koordinere videre prosess. 
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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.  

Speiderstyret tar en vurdering knyttet til salg av Leikvinjar på sitt møte i juni 2022. 

Følgende har jeg mottatt fra Jan etter møte med Speiderstyret 

«Speiderstyret var i møte på Leikvinjar positive i forhold til Vestmarka krets forutsetninger for 

et eventuelt kjøp, vedtatt på Kretsens kretsting våren 2022. 

Styret utfordret Kretsen hvorfor formuleringen «….uten øvrige forutsetning» var tatt inn. 

Det ble fra Vestmarka presisert at Kretsen har et langsiktig perspektiv på en eventuell 

overtakelse av Leikvinjar. 

Videre prosess:  

Speiderstyre innkaller til forhandlingsmøte i august 2022. 

Per medio august har Vestmarka krets ennå ikke mottatt innkallelse til et slikt møte. 

Undertegnede hadde en telefonsamtale med Speidersjef Håvard tirsdag denne uke ang 

Leikvinjar, etter at jeg flere ganger hadde forsøkt å ta kontakt. 

Stikkord fra samtalen Jan hadde med Speidersjefen 23. august 2022. 

 De ser for seg en samtale med oss, ikke forhandlinger. SS vil gjerne få til noe med 
oss. 

 Med det mener han at det viktigste for SS (Speiderstyret) er at Leikvinjar tas vare på 
til beste for speideren. 

 Kroner og øre er ikke viktig isolert sett, men SS må kunne forsvare prisen overfor det 
øvrige speiderNorge. 



o   Han tenker vår tilbudte pris. Han har ikke tatt inn over seg at vi skal ha 
dekket nedlagte investeringer. 

o   Vi bør prøve å estimere hvor mye det kan dreie seg om. 

 SS er opptatt at Vestmarka krets ikke kjøper, for så å selge igjen, ikke lenge etterpå. 
Han var også opptatt av at det kommer ledere i kretsen etter oss, som kanskje ser på 
Leikvinjar med andre øyne enn oss. 

 Han var opptatt av Øvre Buskerud krets. Jeg sa at avtalen er at disse går inn med et 
litt mindre beløp, og blir deleiere. Jeg poengterte at for Vestmarka krets er det viktig å 
få med Øvre Buskerud krets.  

Videre plan er at SS innkaller til et møte, helst fysisk. Problemer er å få etablert en dato for 

et slikt møte. 

 

Hva bør vi gjøre: 

Vi bør foreta et estimat hvor mye kretsene har lagt ned av investeringer i Leikvinjar. Er 

dugnadsinnsats også inkludert? Vi bør ta en titt på selve avtalen, kan noen finne frem den 

og distribuere. Dette vil hjelpe SS i argumentasjonen om hvorfor Vestmarka/Øvre Busk får 

kjøpe «så billig» overfor resten av speiderNorge. Jo høyere det beløpet er, jo bedre, 

selvfølgelig. 

Hilde H meldte 25. aug at «Det ble satt opp et regnestykke for arbeid og utgifter i forbindelse 

med at denne saken kom på bordet for flere år siden.  

Torgeir er en av dem som satt i driftsstyret på den tiden og sammen med blant annet 

tidligere kretsleder i Øvre Buskerud, Ole Jørgen Førde, ble dette ført opp. Jeg har ikke 

detaljene tilgjengelig, men det finnes et sted i forbindelse med tidligere utredninger for salg 

av Leikvinjar» 

Vedtak:  

 

Sak 72/2022 – 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 hvert kvartal 



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. 

Per 1. juli fikk jeg bekreftet at Nesøya Sjø og 1 Skougum ikke hadde søkt. Asker 1 og 

Røyken har søkt og begge fikk avslag. Røyken har påklaget avslaget og venter på 

tilbakemelding. Har ikke mottatt noen bekreftelse fra Hyggen på om de har mottatt 

aktivitetsstøtte. Kretsleder skal i møte med Asker kommune den 24. aug og vil følge opp 

saken der.  

På møtet den 24. august kom det frem at den nye tilskuddsordningen ikke anser at turer 

arrangert av speidergruppen er klassifisert som aktiviteter. En typisk aktivitet er som det er 

gitt støtte til er Hiorth pokalkonkurransen med «eksterne deltakere». Røyken har enda ikke 

få svar på klagen på vedtaket. Når dette svaret vil jeg som kretsleder bruke begrunnelsen 

som argument for å få justert tilskuddsordningen. 

Kretsleder vil også ta kontakt med gruppene i Asker mht på å sende frem søknad om 

aktivitesstøtte 1. okt. 

Kretsleder fikk under møte forelagt forslag til tilskuddsordning for leie av anlegg. lokaler og 

lager. Ga beskjed om at speiderbåter også kommer innunder denne ordningen. 

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

fortløpende. All korrespondanse angående kretsen og Asker kommune koordineres gjennom 

KL. 

Sak 73/2022 -Orienteringer  

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

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

Eiendommer  

 

Teggern: Intet å melde 

  

Grønland: Hyttefuten Lars har innkalt til dugnad som skal være ferdig med denne onsdag 

24. aug. Grunnen til at Kretssyremøtet gjennomføres der er for å se resultatet av dugnaden 

og bli kjent med stedets fasiliteter. Hyttefuten vil bli invitert til dette møtet under dugnad den 

18. aug for orientere om Grønland. 

 

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 74/2022 - 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. Utøvelse av vervet følges opp av kretssekretæren. 

- Medieombudet: Lukas R. Olsen og Julie Iversen 

- Eiendomsombudet: Ingrid Norland, Julie Iversen, Jan Bjørnsrud 

Kommentarer under behandling: 

Speiderombudet ønsker å ordne et sosialt kveldsarrangement for speidere/rovere i kretsen. 

Vi har ikke fått noe på plass enda men jobber med å få kontakt med forskjellige 

organisasjoner om aktiviteter. Våre foreløpige planer er å prøve å få til skyting med det 

frivillige skyttervesen, rydding av søppel i fjorden med for eksempel skjærgårdstjenesten 

eller klatring, vi er selvfølgelig åpne for forslag eller tips. 

Vedtak:  

 

Sak 75/2022 – Kontaktutvalg 

Kontaktutvalg: hva skal disse representere? og skal det være et for hver kommune? Se og 

vedlagte dokument «Mandat for kontaktutvalg». 

Kommentarer under behandling: Kontaktutvalg 

Kontaktutvalget Røyken og Hurum vil ved første anledning skifte navn til Kontaktutvalget for 
speiderne i Asker. Dette ble bestemt på KU- møtet 25. mai på friluftsområdet Langen i 
Hyggen. På dette møtet møtte Asker 1 og Sætre. Nesøya Sjø og 1. Skougum møtte ikke.  

Se forøvrig vedlagte referat. 

 
Vedtak: Kretsstyret ved _______________ hjelper speidergrupper i Bærum kommune om 

etablering av Kontaktutvalg.  

Sak 76/2022 Dato for kretsstyremøter ut 2022 er foreslått av KL 

Neste styremøter er 

 

1) Torsdag 22. sept, Hyggen – kl 18 – bla. forberedelser til Kretsting 18. okt fortsetter 



2) Kretsstyrets arbeidshelg 24. og 25. sept.- Sted Leikvinjar. Her skal vi blant annet - 

forberede delegater til Speider- og Roverforum som gjennomføres 21. til 23. okt samt 

delegater til Speidertinget 11. til 13. november. 

4) Torsdag 13. oktober Hyggen – kl 18 hvis nødvendig mht forberedelser til Kretsting 18. okt. 

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:  

Forslaget ble vedtatt. Møtesteder for kretsstyret er enten Speiderhuset i Hyggen, 

Klokkergården i Røyken eller kretskontoret på Wøien. Møter i Røyken og Hurum starter kl 18 

og Wøien kl 17. 

 

Sak 77/2022 – Forberedelser kretsting – 18. oktober? 

 
Kommentarer under behandling: 

Vedtak: 

 

Sak 78/2022 – Arbeidsoppgaver fra tidligere kretsleder Thor Gunnar 

Mathisen 

 
Kommentarer under behandling: 

Se vedlagte opplisting over oppgaver og aktiviteter. Det er mye å arbeide med og kretsstyret 

vil vurdere hvordan disse punktene kan følges opp.  

Vedtak: 

Kretsstyremedlemmer leser igjennom vedlegget og finner ut hvilke oppgaver de ønsker å 

arbeide med. 

Sak 79/2022 –Eventuelt 

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.  

Brage Kåsa Skarstein og Rune Haukedal er de eneste lederne fra Vestmarka krets som reiser til 

Lederfest i Trondheim helgen 26. til 28. august. Flybilletter er bestilt. 

Neste møte: 10 nov kl: 1700 Sted: Kretskontoret på Wøien 

Referent: Nina Dæhli og Rune Haukedal 
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