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Referat for ØØK kretsstyremøte 17/8 2016 
 

Sted:  Askim Speiderhus 

Dato/tid: 17/8 2016 klokken 19:30-21:15 

Møtesleder: Christian Tefre 

Referent: Michael Zetterlund 

Deltakerliste kretsstyre: 

Gruppe Representant Deltakelse 

Askim Speidergruppe Michael Zetterlund (styremedlem) X 

Askim Speidergruppe Lill Emilie Lundsrud Hansen (styremedlem) Meldt fravær 

Rakkestad Jon Gunner Olsen (vara) Meldt fravær 

Tomter Christian Tefre (styreleder) X 

Tomter Morten Nygård (kasserer) Meldt fravær 

Trøgstad Flemming Hansen, Mia Hansen (styremedlem) X 

   

 

I tillegg deltok speiderombudet Øystein Bøhler på hele møtet etter invitasjon fra KS. 

Agenda og referat for kretsstyremøte 
1. Forum 

a. Sted 

Ytterbøl er booket 22-23/10. Flemming kontakter utleier og booker fredag 21/10 i tillegg da vi trenger denne 

kvelden for forberedelser og formøter. 

b. Opplegg 

Etter gjennomgang av foreslåtte tema så har kretsstyret valgt følgende 3 + 3 tema som vil være i fokus under 

forumet.  
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Hvert tema varer i 20 eller 30 minutter før deltakerne tar noen minutter pause og flytter til neste tema. Etter 

at de 3 første tema er gjennomført er det lenger pause / annen aktivitet før man går på de 3 siste. 

I tillegg vil det være tid for en del andre tema / diskusjoner under og etter middagen. For eksempel: hva slags 

utstyr kan kretsen kjøpe for utlån til gruppene, valgkommitteen osv. 

c. Program (utkast) 

Dag Tid Programpunkt 

Fredag Kveld Forberedelser, middag osv. 

Lørdag Formiddag Fortsatte forberedelser 

 11-12:00 Innrykk 

 12-13:00 Åpning, inndeling, lunsj osv 

 13-15:00 Første 3 tema 

 15:30-16:30 Pause,»fika», lek osv. 

 16:30–18:30 Siste 3 tema 

 19-21:00 Middag ++ 

 21:00 -  Underholdning 

Søndag 8:00 Flaggheis, rydding av personlig 
utstyr osv 

 9-9:30 Frokost 

 9:30–11:30 Presentasjon fra gruppene 

 12-13:30 Arbeidslunsj, oppsummering... 

 14:00 Utrykk 

 

d. Budsjett 

Det er satt av tilsammen kr 35.000 for kretsting i 2016. 11.288,- ble brukt på kretstinget og det gir et start-

budsjett på kr 23.712. Hvis nødvendig så finnes det ubrukte midler på andre poster som kan omfordeles. 

e. Invitasjon og påmelding 

Kretskonkurransen 
for tropp

Verving av speidere 
og ledere

Kretsleir

Kretsaktiviteter 
for tropp/rover 

(2-delt økt)

Speideraksjonen
Terminliste for 

ØØK
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Alle grupper må sende inn en forhåndspåmelding senest 11/9. Skjema blir sendt ut av kretsleder. 

Endelig og bindende påmelding må være på plass 9/10. Arrangemenetet er gratis, men de som ikke møter 

opp blir belastet med et no-show gebyr på kr 250,-/speider for å dekke påførte omkostninger. Sykdom er 

gyldig fravær men må meldes ifra før arrangementet starter for å slippe gebyr. 

2. Kommende Ting 

a. Speiderting 

Kretsleder sender ut påminnelse til valgte representanter 

b. Roverforum 

Kretsleder sender ut påminnelse til valgte representanter 

3. Valg 

a. Sette i gang valgkomite 

Valgkommitteen inviteres til å være med på Ytterbøl, inklusive forkveld. Kretsstyret lager liste med verv som 

skal velges på neste møte (og før høstforum). 

Det er viktig at valgkommitteens arbeid starter på en god måte og at vi har kandidater til alle verv på plass i 

god ting før neste kretsting. Kretsstyret kommer til å følge opp dette arbeidet kontinuerlig frem og støtte der 

vi kan. 

4. Utvidet styremøte 

Dette punktet blir behandlet på neste styremøte da Morten Nygård bør være tilstede. 

a. Faste rutiner 

b. Faste punkter på årshjulet 

 

5. Innkommende saker fra NSF 

Ikke noe utover det som blir sendt på mail til alle gruppeledere 

6. Nord 2017 

Ikke noe nytt 

7. Økonomisk status 

Økonomien er fortsatt god og regnskapet i stort oppdatert. Det mangler noen regninger fra kretskonkurranse 

tropp (Askim) som må på plass så snart som mulig. 

Kretsen har blit tildelt ØBUR midler etter årets søknad. Tildelt beløp er ca 10% høyere enn budsjetert. 
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8. Ombudsplaner  

Lill-Emilie har ikke gitt noen oppdatering på ombudens planer og var ikke tilstede på dagens kretsstyremøte. 

a. Ønsker en årsplan fra hvert ombud 

i. Speiderombud – Se pkt 9 

ii. Lederombud – Usikker på hva CS har for planer 

iii. Roverombud – Usikker på hva Borg har for planer 

iv. Flokkombud – Usikker på hva Lene har for planer 

9. Oppdatering fra speiderombudet (Øystein Bøhler) 

Speiderombudet presenterte en realistisk, men også ambisiøs, plan for troppsaktiviteter for 2016 – 2017. 

Årsplanen ligger i vedlegg 1. 

Vandrerturene har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne, men det er mange grupper som ikke er 

med på dette opplegget. 

Kretsleder minner alle gruppeledere på kommende arrangement via mail for å sikre at alle har fått med seg 

ombudets planer.  

Budsjett for tropp / speideraktiviteter ser ut å være tilstrekkelig for det foreslåtte aktivitetsnivået. 

10. Eventuelt 

Kretsleder bør minne alle gruppeledere om nyheter fra kretsen, arrangement osv. i sine mail. Noe lignende 

det NSF sender til alle gruppeledere hadde vært idealet. Mye (for alle) å holde styr på, så en konkret 

påminnelse i samlet form skader sikkert ikke. 

11. Neste kretsstyremøte 

Neste kretsstyremøte er tirsdag 13/9 klokken 19-21:00 på Speiderhuset i Askim. Fokus vil primært være på 

planlegging av høstforum i tillegg til ordinarie saksliste.  
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Vedlegg 1 – årsplan 2016/17 for speiderombudet 
30.09.16 - 02.10.16 Vandrertur #4  
 - Tema "Vann er vått og kaldt" 
 - Lyseren i Spydeberg 
 - Kanopadling og flåtebygging 
 - Her åpnes det også for rovere som vil være med, etter avtale med Roverombud 
 
22.10.16 - 23.10.16 Kretshelg 

- Snakke om KK Tropp  
  - Komme med forslag  
   - Som nå  
   - Som 1990ish (ut i skogen og sov der) 
   - Som Follo (bare to dager, andre oppgaver) 
  - Hva gjør vi med matoppgaven? 
  - Hvordan dømme særpreg - hva er særpreg 
  - Legge til andre oppgaver (hiderløpye, orienteringsløp, hemmelig oppgave over natten) 
 - Vurdering av Vandrerturer  
  - hva er bra  
  - hvorfor er ikke flere med  
  - hvordan få med flere 
  - Hva ønsker man å gjøre på turene? 
 
29.10.16 - 30.10.16 - Peff 2 i Åsermarka i Askim 
 
05.02.17 - Kretsting 
 - Stemme over alle de gode forslagene vi ble enige om på kretshelg 
 - Spise kake og drikke kaffe 
 - Se bilder fra Italia og Frankrike 
 
24.03.17 - 26.03.17 - Vandrertur #5  
 - Tema "Pakning på - langt å gå"  
 - Vi trener på å gå lengre i patrulje.  
 - En natt under tarp. 
 - Fra Dynjan til Skrabberud (16-18 km å gå) 
 - Hjemmeoppgave: Tørke mat til et varmt måltid 
 
21.04.17 - 23.04.17 - Peff 1 i Askim 
 
05.05.17 - 07.05.17 - Kretskonkurranse på Skrabberud i Rakkestad 
 - Dato valgt for å unngå st georgsdagen på søndag og 1. mai på mandag etter helg 
 - Bedre og varmere vær 
 - Fortsatt godt med tid til NM 
 
01.07.17 - 08.07.17 - Nord Bodø 

- Egen samling for speidere i en av kafene en kveld eller to (ettersom når det er haik) - hvor 
ombudet spanderer kake og is? 

 
29.09.17 - 01.10.17 - Vandrertur #6 
 - Tema "Det brenner" 
 - Vi tenner bål på flest mulige måter 
 - Omvisning på brannsenter i Hobøl? 
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21.10.17 - 22.10.17 - Kretshelg 
 
28.10.17 - 29.10.17 - Peff 2  
 


