
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 
 

Østre Østfold krets Kretsleder Mobil 95294339 
Postboks. 228 Michael Zetterlund kretsleder@ook.no 

Referat fra styremøte 17.mars 2019 

Fremmøtte, 

Styre: Michael, Flemming, Morten, Sigmund, Joakim,  

Vara: Signe, Thomas (begge på video/telefon) 

Lederombud Marianne og Roverombud Therese  

 

Møtested: Askim Speiderhus 19.00 – 21.00  

Agenda 

1. Konstituering av møte 

a. Valg av referent - Morten 

b. Godkjenning av innkalling - ok. 

 

2. Introduksjon av alle sittende og nye medlemmer.  

 

3. Konstituering av nytt styre. 

 

a. Endringsmelding til BRREG – ok. 

b. Informasjon til NSF og endringer i min.speiding.no ok. 

c. Informasjon på web, Michael har oppdatert dette 

 

4. Arbeidsmetodikk og fordeling av faste oppgaver mellom kretsstyre medlemmene. 

a. Ombudskontakt. – Sigmund er ombudskontakt 

b. Arrangements koordinator. (Kontakt med tekniske) Flemming 

c. Ekstern informasjon (mail, web, Facebook++) Joakim 

d. Administrative oppgaver og post. Morten 

e. Referent og møteleder på omgang 

f. Kontaktperson for speidergruppene i kretsen Michael lager et forslag som fordeler 

de fem i styret på alle aktive grupper 

g. Kontaktperson landsleir 2021 - Michael 

h. Adgang til web, dropbox og Facebook – Alle som skal har adgang til ØØK web og 

Facebooksider. Facebookgruppen til Rover - Joakim og Therese skal ha adgang 

i. E-post adresser og distribusjonslister – Michael lager distribusjonsliste for alle 

gruppeledere 

j. Visekretsleder ble Joakim B. MN lager protokoll vedlegg 
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5. Status møtereferat kretsting 

a. Godkjenning 

b. Rutiner for publisering og distribusjon av referat, terminliste, statutter, rulleringsliste 

m.m. 

c. Evt. oppgaver/oppfølging etter kretsting 

i. Legge ut nye statutter på ØØK – Michael 

ii. Flemming kontakter Bjørg Eva for å sikre at nye statutter bli iverksatt 

 

6. Sende inn årsrapport og regnskap til NSF (frist 31/3) - Alt ok. 

a. Hvordan er rutinene rundt dette?  

b. Oppgavefordeling og ansvar 

c. Andre rapporter som vi plikter å sende? 

i. ØBUR - MN 

 

7. Status økonomi (v/ Morten) 

a. Økonomisk status og budsjett 
b. Økonomisk styring – utlegg og rapportering – MN lager mal som skal brukes etter alle 

arrangement 
 

8. Søknader utenlandsfond (v/ Morten)  

a. Gjennomgang av søknader. Fremdeles «mangler» vi ca. 10 søkere i forhold til de 

som skal med. Vi avventer til onsdag neste før vi effektuerer utbetaling. Michael 

purre siste gang. 

 

b. Godkjenning av utbetaling. 

 Styret ble enige om at det bevilges 3.500,- per godkjent søknad. 

 
9. Arrangementer 

a. Rapport fra roverfjelltur (Thomas) 
Alt har fungert rimelig som planlagt. 23 deltagere. 
Fin skole, bra opplegg på lørdag med Alpin i bakken. Ute aktivitet på søndag. 
Thomas skriver en slutt rapport og vedlegg et par bilder. 
Anbefaler at Roverombudet tar denne erfaringen inn på høstforum. Budsjett 

 
b. Lederintro (v/ Flemming og Marianne) – ok. 
c. Kretsledersamling 22-24. 3. 2019, Tønsberg (v/ Michael) 

i. Spørsmål til gjennomgang før samling 
1. Hva opplever dere at kretsen og gruppene i kretsen/korpset har mest 

behov for av veiledning, materiell eller annen hjelp? (Det kan f.eks. være 
innenfor ledelse eller førerpatruljearbeid)   

2. Hva er kretsen gode på som andre kretser kan ha nytte av? I tilknytning 
til dette: Hvilke eventuelle ressurspersoner eller grupper hos dere kan 
spørres om å bidra i arbeidet? 

Høst forum, Rulleringsliste og Involvere vara representanter i 
styrearbeidet 
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d. Barnas Camp Villmark 26-28.4 2019 

 
e. Rovertur 13 – 14.4 2019 (v/ Therese Minge) 

«Bli kjent» for Rovere på Speiderborgen 
Diskusjon på hvordan man finner, mulig 
 

f. Kretskonkurranse tropp 3-5.5.2019 (v/ Bjørg Eva) 
Jaavall Camping  Se skrivet under. 
Må påminne om nye statutter, 
 
Michael tar opp med Roverombudet og Speiderombudet om man skal ha en 
«Rover konkurranses. 
 
Flemming: påmeldingsfrist, 14 dager før, Bjørg Eva, må lage et utkast til invitasjon 
innen den 24.3. sende til Joakim for publiserer dette. 
Husk innbetaling av kontingent innen samme frist. 
 
 

g. Småspeiderleir og kretskonkurranse flokk (v/ Jim) ( 24 – 26 mai) 
 

 
h. NM i Speiding 

 
 

i. Sosial ledersamling 23.8.2019 (Askim arrangør) 
 

j. Annet? 
 

10. Regionleir 2019 (v/ Michael og Flemming) 
a. Status påmelding 

Skal være 6 grupper fra ØØK 
 

b. ØØK oppgaver 

 Michael, Flemming og Sigmund styrer prosessen 

 Lage kokebok og bestemme meny 

 Matutdeling 

 Servere mat til heltidstab – 20 – 25 personer – Hva med å rekruttere fra 
andre grupper. Alternativ, gi alle grupper en arbeidsliste. 

 

11. Landsleir 2021 (v/ Michael) 

a. Status/oppdatering 

b. Lokalkomite 

c. ØØK rolle og deltakelse 

d. KL/KS samling 2020 – eller lignede for å promotere landsleir. Michael tar en prat med 

Andy for å finne ut mer 
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12. Eventuelt 

a. Leiekontrakt kretskontor i Rakkestad. 

Styret besluttet at det ikke er behov for eget kontoret vi har i dag. Evt. behov for 

lager. 

b. Lederombudet – Marianne 

i. Bør sette Lederopplæring på agenda’en 

ii. Vi bør starte i det små og legge en moderat ambisjon 

iii. Michael tar en dialog på KL/KS samling for å sjekke ut hva andre «nabo» 

kretser gjør innen dette området 

c. Roverombudet 

d. Kretsleder lager email distribusjonsliste for Gruppeledere 

Neste møte 28. april klokken 19.00 på telefon/videokonferanse 
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Vedlegg – info om KK tropp fra speiderombudet 
3-5 mai på Jovall camping. Ligger i Rødenes, er en fin opparbeidet leirplass nær en 
campingplass. Rødenessjøen og skog i umiddelbar nærhet. 
 
-program blir som før, fra kl 18 på fredag til ca 15. 30 på søndag. Invitasjon og liste 
over hva patruljene må ha med kommer ut i god tid 
 
- innhold i konkurransen blir i ekte speiderånd, med ulik vanskelighetsgrad. Viktig at 
alle føler mestring, samtidig som de beste får vist hva de kan. Oppgavene blir laget 
så det er lite rom for skjønn, men fasitsvar. 
 
Vi håper å få lagt inn kanopadling mellom to poster, for å krydre opplevelsen litt. 
Det blir hemmelig oppgave og teoripppgave. Vi vil ha leirbål lørdag kveld med innslag 
fra hver gruppe. 
 

Nytt av året er at vi ønsker å gjøre en vri på mat oppgaven. Vi vet at dommere synes det er 

vanskelig å bedømme denne delen av konkurransen, og at det kan bli ulik bedømming med 

flere dommere. Vi vil ha en matoppgave på lørdag ettermiddag for hver patrulje, som går ut 

på kjennskap til ulike råvarer vi har med. Litt som på Farmen. Ellers skriver vi i informasjonen 

om KK at alle patruljer må lage seg middag på lørdag, men legger ingen føringer på hva 

innholdet skal være. Vi bedømmer ikke resultater som blir laget. Etter at patruljene har spist 

vil et dommerpanel ta en runde på områdene og bedømme hygiene, orden oppbevaring av 

mat etc. 

 

- budsjett er satt opp etter samme mal som i fjor. Vi tar utgangspunkt i samme antall 
patruljer. Vi har ikke planlagt noen aktiviteter som er veldig kostbare. 
 

- i forhold til støtte fra kretsstyret ønsker vi at  en representant derfra kommer på 
premieutdeling på søndag. 
 

Vi tar også imot forslag på personer som egner seg til en kriseledelse. 
 

Vi trenger hjelp til å legge ut invitasjon osv på nett når det er klart, og lage påmelding 
på min.speiding.no. 
 

Om det er noen datakyndige som skal på leiren er vi takknemlige for hjelp i 
sekreteriatet, med å legge inn poeng og lage lister. Det finnes folk som gjør dette så 
veldig mye smidigere enn oss  

http://min.speiding.no/

