
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 
 

Referat for arbeidsmøte i kretsstyret 24/1 2017 
 

Sted:  Speiderhuset Askim 

Dato/tid: 24/1 klokken 19-21:00 

Møtesleder: Christian Tefre 

Referent: Morten Nygård  

Deltakerliste kretsstyre: 

Gruppe Representant Tilstede 

Askim Speidergruppe Michael Zetterlund (vise kretsleder) x 

Rakkestad Jon Gunner Olsen (styremedlem) - 

Tomter Christian Tefre (kretsleder) 
Morten Nygård (kasserer/styremedlem) 

x 
x 

Trøgstad Flemming Hansen (styremedlem) x 

   

 

Saksliste 

1. Planlegging av kretsting ØØK 2017 

a. Status påmeldinger 

i. Skjeberg, Askim, Tomter, Spydeberg, Mysen, totalt 19 

ii. Utsette frist til lørdag 28.1 

 

b. Valg 2017 

Valgmøte i Sarpsborg; Kort status fra Michael 

Få ledere ingen har mulighet til å stille, mulig at det finnes noen rovere. Geir O. Larsen 

holder i denne som leder av valgkomiteen. 

Heidi Lunde har sagt seg villig til å stille som styremedlem, det arbeides med 2 rovere en fra 

Halden og en fra Borg. 

Geir kommer tilbake med endelig navn innen lørdag. 

 

c. Regnskap og budsjett 

Regnskap og revisor beretning er ok. Morten lager nye PDF’er 

Overskudd disponering og fondsavsetning er ok. 

Budsjett fremlagt er anbefalt av styret. 

Innkommende sak om kjøp av sambandsutstyr anbefales ikke av styret.  

 

d. Saker 

i. Endring av statutter for kk småspeider (forslag fra Marker) – Styret beslutter å 

støtte Markers forslag. 
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ii. Innkjøp av sambandsutstyr (forslag fra speiderombudet) – Styret er positive til 

forslaget, men kan ikke forsvare en slik investering på årets budsjett. 

e. Rapporter og presentasjoner 

 

f. Premier og avtakkinger 

Styret diskuterte å gi påskjønnelser til avgående styremedlemmer og utvalgte ledere for 

spesiell innsats i 2016. Det må kjøpes inn til 4 stykker. Flemming ordner 

 

g. Program og teknisk gjennomføring 

 

2. Innkommende saker 

Christian orienterte om innkommende henvendelser 

 

3. Gjennomgang av sakene i dropbox 

 

4. Søknad om støtte fra ØØK utenlandsform 

6 rovere fra Lande Speidergruppe søker om støtte for deltakelse på Roverway i Frankrike. Kort 

fortalt: 

Vedtatt, 1.500,- per søker, Michael gir beskjed til søker, Morten betaler ut penger. 

 

5. Neste kretsstyremøte – 28.2.2017- Rakkestad Speiderhus – 19.00 – 21.00 

Nytt og gammelt kretsstyre deltar på dette overgangsmøte. 


