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Årsrapport for Østre Østfold Krets  

av Norges Speiderforbund 
 
Driftsåret 2016 
 
Denne rapporten skal gjenspeile det arbeidet som er utøvet av styret i ØØK for driftsåret 2016 

samt en oversikt over speiderarbeidet i ØØK for samme periode.  

Kretsstyre 2017 

Styresammensetning 

Styre i starten av 2016 besto av følgende medlemmer. 

Kretsstyre: 

 Kretsleder  Christian Tefre  Tomter Speidergruppe 

 Visekretsleder  Michael Zetterlund  Askim Speidergruppe 

 Styremedlem  Morten Nygård  Tomter Speidergruppe 

 Styremedlem  Flemmimg Hansen  Trøgstad Speidergruppe   

 Styremedlem  Lill-Emilie L Hansen  Askim Speidergruppe  

Vara medlem  Jon-Gunnar Olsen  Rakkestad Speidergruppe 

    

Ombuds ledere 

 Bever & Flokk Anette Tefre / Lene Jensen Tomter / Marker Speidergruppe* 

 Tropp   Øystein Bøhler  Askim speidergruppe 

 Rover   Borg Roverlag  Borg Speidergruppe 

 Leder   Camilla Stensbye  Rakkestad Speidergruppe 

 
*Anette fortsetter som ombud til flokkleir er gjennomført 

 

 

En start med lærdom, utfordring og rikdom. 
For å starte på starten så begynte det hele med en utfordring. Under årsmøte i 2016 fikk vi ikke 

fylt alle plassene i kretsstyret, men det løste seg som alt gjør med litt god speider ånd. Det ble 

raskt utviklet en handlingsplan av de gruppeledere som var på årsmøtet.  

 

De ble enig i om å ta med seg utfordringen tilbake til egen gruppe og diskutere det der. Vi 

gjennomførte 2 telefon/video møter og et møte på Rakkestad speiderhus før hadde et styre på 

plass. 
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I dag tas alle større beslutninger av ØØK gruppeledere i det vi kaller for Utvidet Krets 

Styremøte (UKS møte). Kretsstyret er fortsatt juridisk ansvarlige, så vi har ikke gått så langt 

som og formelt melde gruppelederne inn i Brønnøysund-registeret. Kretsstyret arbeider med de 

daglige oppgavene, administrasjon av våre arrangement, regnskap og kommunikasjon. Vi 

kaller inn til UKS minimum 2 ganger i året der vi rapporterer status + tar opp større ting til 

diskusjon og avstemming.  

 

Styret mener at den nye styringsmodellen har fungert godt under 2016. Vi har opplevd en mye 

større delaktighet fra kretsens grupper og håper at gruppene kjenner seg som en del av kretsen. 

Dvs – ikke «vi og dere» slik det var tidligere. Vi håper at nytt kretsstyre ønsker å videreføre og 

videreutvikle denne styringsmodellen. 

 

Styrets arbeid og sammensetning under 2016 

Styret har fordelt arbeidsoppgavene etter erfaring og interesse, og resultatet ble at jobben vår 

har vært enkel, morsom og givende. 

Ansvarsområder: 

 Web, referat og dropbox - Michael 

 Kontakt og info ut mot gruppene/UKS - Christian  

 Kontakt og oppfølging av rulleringslista - Flemming 

 Økonomi, post og administrative oppgaver - Morten 

 Kontakt med ombudene – Lill-Emilie og deretter Jon Gunnar 

Styret har i løpet av 2016 gjennomført 5 møter, 2 utvidede styremøter (UKS) og 2 

telefonmøter. I tillegg har vi jobbet sammen via mail og dokumentdeling i Dropbox. Bruk av 

teknologi har forenklet vårt arbeid. I tillegg har muligheten for telefon/videomøter gjort 

terskelen for deltakelse på møter har blitt lavere (spesielt for gruppelederne). 

Styret har jobbet en del med å innarbeide nye styringsmodellen og effektivisere jobbene til 

kretsstyret, som blant annet det å standardisere rapporter, skriv, skjemaer, søknader o.l. 

Alle kretsens dokumenter er nå samlet i vårt digitale arkiv. Nye medlemmer får adgang og har 

da umiddelbart tilgang til all relevant info på et sted. Det vil gjøre jobben deres enklere og mer 

effektiv. 

I slutten av 2016 besto styret av følgende medlemmer: 

Kretsstyre: 

 Kretsleder  Christian Tefre  Tomter Speidergruppe 

 Visekretsleder  Michael Zetterlund  Askim Speidergruppe 

 Styremedlem  Morten Nygård  Tomter Speidergruppe 

 Styremedlem  Flemmimg Hansen  Trøkstad Speidergruppe   
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 Styremedlem  Jon-Gunnar Olsen  Rakkestad Speidergruppe* 

Vara medlem  Ingen erstatter 
 

*Lill-Emilie L Hansen trakk seg fra styret høsten 2016, og Jon-Gunnar gikk in som styremedlem fra å ha vært varamedlem. 

Ombudsledere 

 Bever & Flokk Anette Tefre / Lene Jensen Tomter / Marker Speidergruppe 

 Tropp   Øystein Bøhler  Askim speidergruppe 

 Rover   Borg Roverlag  Borg Speidergruppe 

 Leder   Ingen erstatter* 

 

* Camilla Stensbye trakk seg som lederombud høsten 2016 

Sammendrag av aktivitetsrapport 

 kretsstyret har benyttet kretsens hjemmeside aktivt, og oppdatert informasjon ligger nå 

der til hjelp for gruppene. Vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesiden for å holde 

seg og sin gruppe oppdatert på det som skjer i kretsen.  

 

 Da ingen i kretsstyret hadde mulighet til å dra på kretsledersamling i april, så stilte Lise 

Tubbehaugen opp som representant for kretsen. Lise rapporterte tilbake til KL. 

 

 Styret har gjennom 2016 har ikke hatt noen dialog med de andre kretsene i regionen 

 

 Halden, Lande og Borg speidergruppe representerte ØØK under NM i 

speiding. Det ble henholdsvis 25.plass, 87.plass og 44. Plass. Det var totalt 

119 patruljer fra både NSF og KM som konkurrerte om Norges beste patrulje.  

 

 ØØK var representert av Øystein Bøhler på speidertinget 2016 som ble 

arrangert i Lyngdal.  

 

 Speider- og roverforum ble arrangert i Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. 

 

o Simen Thygesen og Nikolai Bjerke-Dybdahl fra Spydeberg 

speidergruppe var på speiderforum.  

o Marie Synøve Pettersen Nordby (Tomter) og Therese Minge (Lande) var på 

roverforum. 
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Aktivitetsrapport 

Kretskonkurranse for troppsspeidere i Askim 

Årets kretskonkurranse ble avholdt ved Solbergfoss i Askim. Det var Askim speidergruppe som 

var teknisk arrangør. Det var 148 speidere fordelt på 32 patruljer og 51 ledere fra 10 grupper. 

Også denne gangen hadde gruppene lagd oppgavene som ble brukt på KK. 

 

Været var ikke helt på vår side denne helgen men alle speiderne gjorde en god jobb og holdt 

humøret oppe.  På lørdag kveld var «lip sync battle» i styrtreng. Erlend fra Borg fikk pokal delt 

ut av dommerpanelet og Simen fra Spydeberg fikk pokal som «publikumsfavoritt» 

 

Resultater fra kretskonkurransen: 

1. Gaupe fra Halden 
2. Hysteriske bananer 
3. Blåjakkene fra Borg 

 

Halden speidertropp ble beste tropp og fikk vandrepremien kretsbanneret. 

 

Resultatene fra NM: 

 Gaupe fra Halden på 16. plass 

 Hysteriske bananer fra Lande på 23. plass 

 Blåjakkene fra Borg på 79.Plass 

 

Småspeiderleir og konkurranse i Isesjøbråten 3-5 juni. 

En stor samling av småspeidere og ledere var samlet på Isesjøbråten i juni måned til 

småspeiderleir og kretskonkurranse. 9 speidergrupper deltok som utgjorde over 140 speidere og 

ledere. 

Det var innrykk på fredag med ankomst og leirbygging. Lørdag var det forskjellige aktiviteter. 

Dette har de siste årene hvert gruppebidrag som f.eks. Dropslaging, potettrykk og leking. 

Søndag var det kretskonkurranse. Det var lagt opp til en rundløype med 10 poster. Hele 17 lag 

stilte i bever- og flokk-konkurransen. 

 

Spydeberg sine bevere ble beste-kull i år 

 

Resultater Flokk 

 1 plass – Hafslundsøy   

 2 plass – Spydeberg 

 2 plass - Rakkestad 
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Sommeravslutning for ledere 14.6.16 på speiderborgen. 

Sosial ledersamling ble denne gangen kombinert med utvidet kretsstyremøte. Hele 15 av 

kretsens 18 aktive speidergrupper var representert. Vi styrebehandlet høstforum og statutter for 

kretsens utenlands fond. I tillegg arbeidet vi med kretsens terminliste og Nord 2017. 

 

Etter UKS startet den sosiale ledersamlingen med ca. 30 deltagere. Kvelden var koselig med 

lystig stemming og rolig prat mellom lederne. Lederombudet hadde forberedt en aktivitet som 

var å sy skinn egen kaffepose. Ferdigkuttet skinn, skinn trå til og sy med og en nål ble utlevert 

og en enkel forklaring ble gitt.  

 

Utover dette benyttet kretsleder seg til å avtakke tidligere kretsstyremedlemmer siden dette ikke 

ble gjort på årsmøtet. 

 

Teknisk arrangør for kretskonkurransen og sosial ledersamling fikk også en takk.  

Leiraktiviteter sommeren 2016 

2016 er et mellom-år hvor det ikke arrangeres verken landsleir eller kretsleir. Mange grupper 

benytter anledningen til troppsleire, mens andre samles til felles troppsleir.  

Høstforum 

En av de viktigste endringene med ny styringsmodell for vår krets er etableringen av 

høstforum. Vi ønsket å forbedre demokrati og deltakelse fra de yngre medlemmene i kretsen. 

Dette har fungert dårlig på kretsting da det kan være forholdsvis formelt og «skummelt» for 

speidere å si sin egen mening. 

UKS valgte 6 tema for helgen som ble grundig diskutert i mindre grupper under lørdagen. Årets 

tema var: 

 Kretskonkurranse tropp 

 Verving av speidere og ledere 

 Kretsleir 

 Kretsaktiviteter for tropp & rover 

 Speideraksjonen 

 Kretsens terminliste 

 

På søndagen presenterte vi resultatene av våre gruppearbeid og besluttet hvordan vi skulle 

arbeide videre med sakene. 
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Regional kurshelg.  

Regional kurshelg ble i år avlyst fra arrangør. Kretsstyret fikk for øvrig meget lite formell 

informasjon eller invitasjon til kurshelgen. Vi ble heller ikke spurt om å stille med ledertrenere 

eller annen hjelp. 

Førerpatrulje kursing - Peffkurs 

Speiderombudet har i 2016 gjennomført Peff 1 kurs (1-3. april) og Peff 2 (29-30. oktober) 
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Styrkesituasjon i ØØK. 
 

 Totalt 727 speidere ved utgangen av 2016. Dette er en økning på 16 medlemmer. 

 Det er 22 speidergrupper, hvor Askim speidergruppe er kretsens største med 129 

medlemmer.  

 Vi har 9 grupper som i realiteten ikke har aktive medlemmer (*grupper) 

 I aldersgruppen 16 -25 år, Rovere, er det 92 medlemmer, omtrent samme nivå som i 2015. 

 41% av kretsens medlemmer er jenter og 59% gutter. Gjennomsnitt i NSF er 37/63% 

 Gjennomsnittsalder i kretsen er 18,6 år. Gjennomsnitt i NSF er 18,7 år. 

 

For første gang på mange år kan kretsen vise til positiv medlemsutvikling. Den negative 

trenden med tap av medlemmer er nå snudd! 

 

 
 

To av kretsens grupper kan vise til meget god medlemsutvikling. Trøgstad speidergruppe har 

best prosentuel vekst (50%) og Askim flest nye medlemmer (13 stk). 

 

  
 

Flere av kretsens grupper har dessverre mistet en del medlemmer under 2016. Spesielt allvorlig 

er situasjonen i Spydeberg som har mistet 39% av sine medlemmer siden 2015. Her ønsker vi 

at påtroppende kretsstyre ser hva kretsen kan gjøre for å hjelpe Spydeberg med å snu trenden. 
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Aldersfordelingen i kretsen er innenfor normalen med flest medlemmer i barneskolealder. 

Dessverre fortsatt altfor få medlemmer i rover-alder. 
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Økonomi 
ØØK har en solid og god økonomi, Vi gjennomførte 2016 med overskudd i regnskapet. 

Vi har rom for vekst og nye investeringer i prosjekter som skal bringe speidersaken opp og 

frem. Budsjett og regnskap kommenteres i egne saksfremlegg. 

 

Ombuds arbeid 
Kretsstyret ser på arbeidet til ombudene som meget viktig for å få et godt programtibud til 

speidere, rovere og ledere.  

 

Småspeiderombudet 

I 2016 har Anette Tefre fra Tomter tatt på seg 3. året med ombudsarbeid frem til endt flokkleir 

da Lene Jensen, som er valgt ombud i 2016, hadde egen konfirmant og derfor ikke kunne 

gjennomføre leiren selv.  

 

Speiderombudet 

Speiderombudet har i 2016 vært Øystein Bøhler fra Askim speidergruppe.  Mye arbeid er 

nedlagt i kursing, vandrerturer og gjennomføring av kretskonkurranse for troppen. 

 

Roverombudet 

Borg roverlag som er kretsens Roverombud har i 2016 hatt et lavt aktivitetsnivå. I 2017 har de 

planlagt 3 større aktiviteter som vi håper vill snu dette.  

 

Lederombudet 

Lederombudet har i 2016 vært Camilla Stensbye. 

Det har i 2016 vert et lavt aktivitets nivå på lederombudet. Noen aktivitet frem til sommeren 

men etter dette trakk ombudet seg. 

Fremtidsplaner  
 

I 2016 har, som tidligere nevnt, kretsen gjort en større endring i styringsmodellen. Vi anbefaler 

sterkt at det nye kretsstyret viderefører og utvikler dette. Det er fremdeles nytt for alle 

medlemmer i kretsen og vi trenger nok litt tid for tilvenning og full effekt.  

 

Nøkkelord: åpenhet, kommunikasjon, samarbeid, delegert ansvar og god speider ånd. 

 

Videre er det satt av midler til rekrutering og profilering. Dette er en oppgave vi mener det er 

viktig at kretsen jobber med i tiden fremover. Ved å samarbeide med kretsens grupper i 

rekruterings- og profileringsarbeidet blir vi mer synlige og får bedre resultater enn hvis 

gruppene jobber på egen hånd. Sammen er vi sterke! 

 

 

 
 


