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Møtereferat UKS møte 10/6 2018 

Gruppe Representant 

1. Sarpsborg  

Askim Speidergruppe Michael 

Borg Geir 

Fossekallen Heidi 

Hafslundsøy  

Halden Thomas 

Halden MS  

Lande Wenche 

Marker Lene 

Mysen MS  

Rakkestad Jon Gunnar 

Sarpsborg FSK  

Sarpsborg MS  

Skjeberg  

Spydeberg  

Tistedal/Aremark FA  

Tomter  

Trøgstad Flemming 

  

 

Referat 

1. Konstituering av møtet 

a. Valg av referent og møteleder 

i. Michael valgt som referent 

2. Gjennomførte aktiviteter 

a. Rovertur i Askim 

i. Ca 15 deltakere 

ii. Stort sett godt arrangement. Noen savnet ledere, men ikke noe annet 

negativt. 

b. Kretskonkurranse tropp 

i. Tungt å arrangere for styret uten valgt speiderombud som normalt sett er 

ansvarlig for dette arrangementet. 

ii. Uhell på lørdagen. Gutt som var på utsiden av lekeapparat falt ned. Ble 

umiddelbart tatt hånd om av ledere som var tilstede. Ble hentet av 

ambulanse som først stabiliserte vedkommende. NSF ble varslet. Gutten 

hadde en sterk hjernerystelse og ble igjen på sykehuset over natten. 
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iii. Patrulje ble trukket poeng på hemmelig oppgave. Her har vi som arrangører 

sviktet i rutiner; kvalitetssikring av oppgaver, informasjon på post, 

ansvarsfordeling, bli lyttet til (under klage), oppfølging, hoveddommer. Mye 

trøkk på peff. under klageprosessen. 

iv. Marker har levert inn 3 klager, men ikke fått svar. Har blitt lagt til side for å 

bli brukt hvis det var behov for skille patruljer med lik poeng. Burde blitt 

behandlet og besvart. Rutiner for å levere og behandle klager må forbedres, 

dokumenteres og deles. 

c. Kretskonkurranse flokk (se vedlegg 1) 

d. Sosial ledersamling (avlyst – skal vi prøve på ny?) 

Avlysning ble sendt 1 dag før påmeldingsfrist grunnet meget lavt antall påmeldte. 

Kretsstyret tar kritikk for at vi ikke avventet endelig frist før beslutning om å avlyse 

ble tatt. Resultatet hadde mest sannsynlig blitt likt, men da hadde prosess og frister 

blitt bedre respektert. 

3. Kommende aktiviteter høsten 2018 

a. NM i speiding 

b. Rover 5-kamp 14-16/9 

i. Rovere fra Halden og Borg har planer om å dra 

c. Skrabberud skratten søndag 16/9 

i. Alle som ønsker å bli med fra ØØK er hjertelig velkommen. Passe alle aldere. 

d. Vandrertur #7 

i. Ansvarlig: Øystein Bøhler 

ii. 28-30/9 (påmeldingsfrist 20/9) 

iii. 18 plasser – først til mølla 

e. Friluftslivets uke 

i. http://friluftslivetsuke.no/ 

ii. Alle Sarpsborgs-gruppene overnatter på samme sted som KK tropp. Ca 30 lag 

og foreninger som er med på friluftslivets uke. 

iii. Marker, Lande, Askim m.fl. planlegger forskjellige arrangement 

iv. Kretsstyret ønsker at alle grupper som har planer under friluftslivets uke 

sender en mail til kretsstyre@ook.no med kort beskrivelse av arrangement. 

Husk å fortelle om det er et åpent eller lukket arrangement, hvor man kan 

http://friluftslivetsuke.no/
mailto:kretsstyre@ook.no
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finne mer info osv. Da kan vi lage en sammenstilling på ook.no for å gi bedre 

informasjon. 

f. Høstforum 13-14/10 

i. Arrangeres av Askim Speidergruppe 

ii. Ramme 

iii. Forslag på tema 

1. Sosial ledersamling (formål, målgruppe, tidspunkt) 

2. Kretskonkurransen (flokk og tropp) 

3. Rovere – egne punkt 

4. Kretsgrenser 

5. Kretsleir 

6. Terminliste og budsjett 

7. Demokratiopplæring 

iv. Skriv gode referat som deles etterpå 

v. Evt. eget roveropplegg fredag til lørdag 

g. Peffkurs 1 -  27-28/10 

i. Trenger minst 2 frivillige ledere som kan ta ansvar for gjennomføring. 

Opplegg for peffkurs er vel dokumentert og kan lett gjennomføres også av de 

som ikke har gjort det tidligere. 

h. Speiderforum 19-21/10 

i. Simen Thygesen (Spydeberg) og Ronja Sørensen (Fossekallen) 

i. Roverforum 19-21/10 

i. Thomas Karlsen og Tana Meyer-Becker (Halden) 

j. Speidertinget 2-4/11  

i. Simen Thygesen (Spydeberg), Anette Tefre (Tomter), Merete Nilsen 

(Rakkestad) 

k. Juleavslutning for gruppeledere i desember 

4. Kragenäs 2019 

a. 29/6 til 6/7 2019 

b. Regional leir sammen med Romerike, Follo, Fredrikstad, Glåmdal, Oslo, ØØK 

c. ØØK ansvarlig for forsyning 

d. Makspris 2500,- 
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e. Fredrik Rossow fra Romerike krets er leirsjef 

f. TBE vaksine – kan være nødvendig i dette området. Sjekke oppdaterte anbefalinger 

for vaksinering. 

g. Deltakelse 

i. Ikke med 

ii. Kanskje med: Marker, Lande, Borg 

iii. Med: Rakkestad, Halden, Trøgstad, 

5. Speiderombud og lederombud 

a. Vi trenger fortsatt leder og speiderombud. Noen som er klar for en ny utfordring? 

Speidersaken trenger DEG! 

6. Utenlandsfond 

a. Rest-tildeling søknadsfrist 1/11 

7. Kretsting 2019  

a. Søndag 3. februar 2019 

b. Rakkestad er teknisk arrangør. 

8. Åpen post  
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Vedlegg 1 - Rapport fra småspeider leir på Isesjøbråten 1- 3 Juni 2018 
 
Navn : Flagget til Topps 
 
Deltagende grupper : Askim, Hafslundsøy, Lande, Marker, Rakkestad, Sarpsborg Fsk, 
Spydeberg, Tomter, Trøgstad 
Antall deltagere : 102 Bever og småspeidere 
Antall leder/foresatte hjelp : 48 (disse går utenfor betaling) 
Vinner av kretskonkurransen, bever : Marker 2    Gruppe : Marker 
Vinner av kretskonkurransen : Askim 1 og Rakkestad 1 Gruppe : Askim 
 
Vær : Strålende sol fra begynnelse til slutt 
Ledere : Positive fra begynnelse til slutt 
 
Alt har gått veldig bra. På fredag kom gruppene fra 16.30 , til 19.30 
20.00 hadde vi åpnings aktivitet. 
Lørdag var det 4 økter, der vi hadde satt sammen grupper som skulle samarbeide om 
øktene, så alle speiderne gjorde alt. Dette fungerte , veldig bra. Øktene var : vann aktivitet, 
lommebok av gaffa teip, Male seg en personlig caps, realfag med eksprimenter. 
Mellom øktene ble det bading, og veske inntak 
På kveldens leir bål deltok alle gruppene, nesten. 
 Søndag la vi opp k.k. med en rett løype, og pulje starting. Det ble dessverre litt venting, før 
start. Men speiderne var veldig tålmodig. 
Løypen var på 8 poster, og speiderne synes det gikk veldig greit, selv i veldig varme. 
Vi avsluttet nesten en time før planlagt. Det var forde postmannskap sendte inn 
poengsummer, og ansvarlig for utregning var efektiv. 
 
- Den gode ideen med flagg fra diverse land, forsvant under planleggingen. Men et par 
grupper hadde forberedt dette ! 
- Kretskonkurransen bør gå Lørdag 
+ En glede å arrangere når alle er så posetive 
 
Neste leir planlegger, bør legge k.k. på Lørdag. Gruppene har som oftest nok postmannskap. 
Speiderne er litt mer motiverte. Løypa bør ikke være for lang. Det blir ingen vente tid på 
resultatene. 
Mitt forslag er , 2 økter lørdag formiddag, k.k. lørdag ettermiddag, 2 økter søndag 
formiddag. De aller fleste grupper ønsker k.k. på Lørdag. 
 
Mvh Lene 
 


