
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 
 

Østre Østfold krets Kretsleder 97626807 
Postboks. 228 Christian Tefre Ctefre@gmail.com 

Referat fra kretsstyremøte 6.7.17 (NORD2017) 

 

Tilstede: Christian Tefre, Jon-Gunnar Olsen, Flemming Hansen 

Besøkende: Steina Klokk, Øystein Bøler, Geir Larsen. 

Morten Nygård & Heidi Lunde var ikke på leir. Tana og Nora ble ikke invitert. (glipp fra KL) 

 

1. Referat sist møte: 

 Referat fra sist møre hadde vi ikke tilgjengelig så dette ble ikke vurdert. 

 

2. Økonomi: 

 Økonomisk status pr. 1.7.17. er god.  

 Øbur støtte er pr 1.7.17 ikke mottatt men forventet inn i løpet av sommeren. 

 I rover og leder ombud har det vært lav aktivitet så her er det ikke brukt like mye penger som 

forventet. Forventer et godt overskudd her ved årets ende. 

 Vi har budsjettert med 15.000,- til profilerings utstyr. Christian følger opp Michael på dette. 

 Regnskapet etter flokk leir er ikke ferdig, men ligger foreløpig under budsjettet. 

 Det ble brukt lite penger på kretstinget i år så her hvil det også bli et godt overskudd. 

 I KLKS posten i budsjettet står det igjen 8-9000,- Viktig at vi deltar på dette. 

 Vi har budsjettert med et underskudd på 122.000,- Dette kommer til og bli adskillig lavere. 

Kasserer foreslo å flytte noe penger fra rover og leder ombud til speiderombud. Dette fordi det 

er høy aktivitet i 13-16 arrangementene og for å gjøre et forsøk på og holde på denne 

aldersgruppen når de går over til roverlag o.l. 

Møte konkluderte med at det heller er viktigere og sette inn mere ressurser på å øke aktivitetene 

i roverombudet for å lage et mere spennende tilbud til denne aldersgruppen i kretsen. 

Roverombudet må også markedsføre sine arrangementer bedre. Legge ut på OOK og kretsens FB 

side. 

 

3. Plan rundt konteiner hjem 

 På grund av en litt dårlig plan rundt pakking av konteiner oppover ble vi nødt og sende 2 

paller fra Rakkestad til Bodø utenom konteineren. Dette ble jo en ekstra kostnad for kretsen. 

Dette er uheldig, men vi tar med oss erfaringen videre og gjør ting litt annerledes ved neste 

tilsvarende opplegg. 

 På grund av hendelsen med transport opp ga vi beskjed til alle gruppene om og pakke 

annerledes for hjemreisen. Vi begrenset personlig bagasje og stablet konteineren litt 

annerledes. Dette resulterte i at alt utstyr fikk plass i konteineren hjemigjen. 
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4. Sosial leder samling og lignende arrangement 

 Tilbakemelding fra Flemming om sist SL. ¨kjempe flott opplegg som hørtes spennende ut. 

Men synd det var båtreise for da kunne man ikke komme litt for sent eller gå litt før¨ 

Spørsmålet ble om vi skal sette noen rammer o.l. for kommende arrangementer?  

 Vi konkluderte med at det neppe kommer til og bli noen lignende ¨utflukter¨ på det 

kommende lignende arrangementer. Vi lar det ligge og kan heller si ifra vis det blir aktuelt i 

fremtiden 

 

5. Regional leir: 

 Det har siste tiden vert en del mail mellom kretsledere i Viken om en regional leir. Alle 

kretser har gitt positiv tilbakemelding til dette. Tilbakemeld fra noen møtedeltagere er at 

ikke alle grupper i kretsen vår er interessert i dette. 

 Christian tar en runde med alle gruppene og hører hva de syns samt at vi tar det som et 

punkt på høstforum. 

 

6. Datoer for kommende KS møter: 

 10.08.17. - 21.09.17. – 10.10.17 (Høstforum møte) 21.11.17. – 15.12.17. (kretsting møte) 

9.01.18 (kretsting møte) 

 

7. Terminliste: 

o Roverhaik 22-24.09.17. Her kommer det info på OOK.no. Geir sender det til Øystein 

så fort det er ferdig. Planlegging er i gang 

 Høstforum. 

o Innhold 

 Regional leir 

 Matoppgave 

 NM 

 Terminliste 

 13-16 arrangement 

 Ute aktivitet 

 Samling for NORD2017 deltagere. 

o Budsjett 

 35.000 er rikelig til og komme i mål 

o Mat 

 Enkel frokost og lunsj. Mere fokus på en flott middag på kvelden 

Det burde settes av tid til et møte mellom rovere og roverombud. Da kan de sammen sette opp en 

del ønsker om hva de ønsker å gjøre samt sette dette inn i terminlisten til kretsen. 
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8. Kurshelg CE: 

 Regner med at dette er noe vi ønsker og tilby være leder. Hva skal vi bidra med her? Jeg kan 

ikke huske at vi kom frem til noe her under møte 

 Det er ønske om trinn på 2 på CE ble det nevn på møte. Dette burde vi videre formidle til 

arrangørene.  

 

9. Eventuelt: 

 Det har kommet tilbakemelding angående KK, at det er ønskelig og gå tilbake til tideligere 

opplegg. Samlet leir under hele helgen.  

 Et innspill er å kopiere NM rundt opplegge av KK. Dette er det flere kretser som praktiserer.  


