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

Referat fra telefonmøte 10.8.17 

 

Høstforum: 

1. Rapport fra Flemming.  

a. Det er kun reservert plass på skolen fra lørdag – søndag. Vi venter på svar om det er 

mulig å få tilgang på fredag også. Vi setter opp budsjett for fredag – søndag og ser 

hvordan dette blir. 

b. Det har vært en ide og leie svømmehallen på skolen som en aktivitet på lørdag kveld. 

Vi venter svar på dette.  

c. Ellers er det ingen ting og rapportere om fra teknisk. Flemming fortsetter og følge 

opp punktene over. 

 

2. Mat: 

a. Frokost og lunsj blir enkel brødmat og forskjellig pålegg. 

b. Mat på fredag etter innsjekk gjør vi enkelt. Vi setter fram noen griller og kjøper inn 

hamburgere (med salat o.l.) og pølser (med brød, sprøløk o.l.) 

c. Vi bestemte mer eller mindre og gjøre middagen på lørdag til en aktivitet, der alle 

bidrar med noe. Vi deler deltakeren opp i 3-4 lag. Noen dekker bord mens andre 

lager dessert og noen kutter salat o.l.  

Flemming sjekker hvordan muligheter vi har for å grille en halv gris. 

d.  Middagen på lørdag blir formell som i fjord. 

 

3. Program 

a. Regional leir / krets leir.  

b. Matoppgave. Middagen på lørdag. 

c. NM/Kretskonk. Evaluering av 2017  

d. Terminliste, rulleringsliste og budsjett. 

e. 13 – 16 arrangement. Evaluere 16/17 og planlegge 17/18. 

f. Roveraktiviteter. Møte mellom rovere og ombud. Planlegge et arrangement. 

g. Ha en uteaktivitet. Ha noe man får ut litt energi på. 

h. Valg komite. Her er en gylden mulighet til å starte arbeidet. 

i. Utvidet gruppeledermøte.  

 

4. NORD2017 samling. 

a. Vi tar en samling med alle som deltok på NORD2017. Viser litt bilder og film, deler 

noen historier o.l. Kretsstyret ønsker at Losen inviterer og i gjennomfører dette. 
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Regions leir: 

 Vi vedtok at det skal sendes ut en mail til alle GL om det er ønskelig og delta på en regions 

leir. Og vis de ikke ønsker dette vil vi vite hvorfor.  

Mailen må inneholde kort om hva regions leir er. 

 

 ØØK mener at det skal dannes en styringskomite. Denne komiteen skal til en vær tid være 

oppdatert på alt som skjer og gjøres i sentral stab. De skal holde litt i trående og styre litt 

rammer o.l.  

De skal passe på at budsjetter blir overholdt og de skal være med og planlegge budsjettet så 

alle er enig i at pengene blir brukt fornuftig. 

Skal det gjøres ting under leiren som ikke er planlagt, og som utgjør større avvik fra 

budsjettet må det være enstemmig enighet i komiteen før det kan i gjennomføres. 

I denne komiteen skal det sitte en representant fra vert kretsstyre som kan ta raske 

avgjørelser på vegne av kretsen. 

 

 Det skal inngås en kontrakt mellom alle kretsene som er involvert i prosjektet. Denne skal 

inneholde blant annet underskudds garanti, arbeidsfordeling og fordeling av overskudd. 

Vi i ØØK mener kontingenten bør senkes, det er nevnt at kontingenten skal være på rundt 

3000,- 

Med en sånn sum kommer mange av gruppene i kretsen ØØK til å velge andre alternativer. Vi 

foreslår en kontingent på 2019,- 

 

 Christian setter opp en mail med disse tilbakemeldinger og sender til alle i viken regionen. 

Dette må skje fort for det er mange ivrige sjeler i regionen som er godt i gang med 

grunnleggende planlegging. 

 

 Vi i ØØK stille spørsmål rundt ønsket til Vidar om en fast ansatt til dette prosjektet. Under 

møte viste vi lite rundt denne stillingen, men KL har i senere tid får klarere svar på dette. Det 

er meningen og ha en ansatt i 100% stilling i ca. 2 år. Jeg ser ikke behovet for dette.    


