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Møtereferat UKS møte 11.desember 2018 

 

Referat 

1. Konstituering av møtet 

Morten Nygård valg som referent og Michael Zetterlund som møteleder 

2. Gjennomførte aktiviteter 

a. Informasjon om speidertinget på Hell 

i. Nytt speiderløfte «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre 

og leve etter speiderloven.»  

ii. Ny speidersjef – Håvard Djupvik 

iii. Nytt speiderstyre - I det nye styret har speidersjefen med seg visespeidersjef 

Birgitte Schiøll Heneide (39) og styremedlemmene Ane Nørstebø Laache 

(25) fra Nedre Buskerud krets, Eirik Ulltang Birkeland (26) fra Sogn og 

Fjordane krets, Ole Christian Wigestrand (30) fra Vesterlen krets, Peer-Johan 

Ødegaard (43) fra Salten krets og Silje Kroken (22) fra Oslospeiderne. 

 

b. Høstforum i Askim 

i. Ca. 45 deltakere fra Askim, Fossekallen, Marker, Tomter, Lande, Halden, 

Trøgstad, Sarpsborg FSK og Rakkestad speidergruppe 

ii. Det ble gjennomført arbeidsøkter på følgende tema: 

1. Budsjett 

2. Terminliste 

3. Kretskonkurranse tropp 
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4. Patruljen i samfunnet 

iii. Vi fikk informasjon om kretsleir, landsleir 2021 og vintertur rover 

3. Info om søknad NM i speiding 

Styret har sagt nei til å arrangere NM i Speiding i 2019 

Det fremkom også at Fossekallen var mer «lunkne» til å arrangere NM i 2022, enn tidligere 

kommunisert til styret i ØØK. Hvis arrangør, er gruppa helt avhengig av støtte og backing fra 

resten av gruppene i kretsen. 

4. Info om landsleir 2021 

Indre Østfold Kommune er valgt som sted for Landsleir, samt at Andy Hyde er valgt til leirsjef.  

Han vil bli invitert til vårt kretsting i februar 2019. 

En slikt arrangement vil kreve mange frivillige både i forkant og underleiren. En kjempefin 

mulighet for bl.a. yngre ledere i kretsen for å få solid erfaring og kanskje også sette vårt 

«lokale» preg på leiren. 

5. Terminliste 2019 

Vedlagt forslaget ble presentert, og det ble enighet om å endre dato for Småspeiderleir. 

Ny dato er satt til 24 - 26. mai. Alle andre datoer, ble uforandret 

6. Budsjett 2019 

Ble vedtatt uten endringer. En del diskusjon rundt rammer til Rover-Alpin tur, se sak #8 

7. Utenlandsfond 

a. Ingen søknader mottatt 2. halvår 2018 

b. Støtte til WSJ Nord-Amerika besluttes på kretsting/budsjett. Tildeling rundt 1/4 

8. Roveraktiviteter 

Det er gjennomført en tur aktivitet i Askim, samt et julebord på Speiderborgen. 

Gode erfaringer fra begge arrangementer. 

Det ble presentert et godt forslag på å gjennomføre en Alpintur i 2019. Det var allmenn 

støtte på at dette MÅ man klare å få til, og det ble en del gode diskusjoner på hvordan man 

skulle klare dette innenfor gitte budsjett rammer. Viktig at man klarer å holde deltager 

avgiften på maks 999,- 
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9. Kragenäs 2019 

Kretsleder orienterte om arbeidet med regionleir. Det kommer informasjon direkte til 

gruppene. ØØK har ansvaret for forsyning  (mat), og det vil være behov for flere til å hjelpe til 

med dette.  

Igjen en fin «opplæring» for nye og yngre ledere, til å skaffe seg kompetanse på hvordan man 

arrangerer og gjennomfører større arrangement. Fint om gruppene kan promotere dette! 

10. Valg kretsting 2019 v/Christan Tefre og Bjørnar Kjellmann 

Valgkomiteen orienterte om sitt arbeid, og henstilte sterkt til alle gruppe representanter om 

å finne kandidater til åpne poster. Kretsstyret trenger ombudspersoner til alle ombud 

(småspeider, Tropp, Rover og Leder). Videre er det 2 styremedlemsplasser ledig 

 

Valgkomiteen håper inderlig at vi ikke skal komme i en situasjon at vi må bruke alle 

gruppeledere inn i et styre, slikt vi hadde for noen år tilbake, da veldig få stilte seg tilgjengelig 

til verv. Viktig å besette alle viktige verv for at kretsen og våre felles aktiviteter skal fungere. 

11. Kretsting 2019  

a. Lørdag 2. februar 2019 klokken 10-15 

b. Rakkestad er teknisk arrangør. 

12. Åpen post 

a. VM i orientering i Østfold 

i. https://woc2019.no/no/frivillig 

ii. https://woc2019.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9083070 

b. JOTA/JOTI 

Joakim fra TAFA, er blitt en del av et Nettverkt rundt arrangement for JOTA JOTI - 

Scout Link. Er det grupper som ønsker mer informasjon rundt dette, så ta kontakt 

med joakim@brochner.no 
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