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Referat fra styremøte 11/6 2019 

Fremmøtte 

Styre: Michael, Morten, Flemming, Sigmund, Joakim (videokonferanse) 

Vara: Signe, Thomas 

Møtested: Hjemme hos kretsleder (Nordregate 11, Askim) 

Referat 

1. Konstituering av møte 

a. Valg av møteleder - Michael 

b. Valg av referent – Michael + Thomas 

c. Godkjenning av innkalling - godkjennes 

d. Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte - godkjennes 

 

2. Gjennomførte aktiviteter siden forrige møte 

a. Kretskonkurranse tropp (v/ Joakim) 

i. Rapport og eksempel på arrangementsrapport vedlagt 

b. Kretskonkurranse og leir for småspeider (v/ Flemming) 

c. ØBUR møte – les vedlegg om ØBUR/ABUR før møte (v/ Michael) 

d. Evt. annet 

i. Roverarrangement i april. På speiderborgen. Mye sosialt, mat og hyggelig – 

bli kjent tur 

 

3. Status økonomi (v/ Morten) 

a. Økonomisk status og budsjett 
i. Oppfølging profilprosjekt småspeider – Sigmund 

ii. Gi bedre instruks og inngangsverdier til teknisk arrangør – spesielt leie av 
teknisk utstyr koster mye og medfører risiko for budsjettsprekk..... Bedre 
oppfølging av budsjett fra styret før, under og etter gjennomført 
arrangement. 

b. Støtte jamboree / utenlandsfond – 1 søker har trukket seg og tilbakebetalt penger fra 
utenlandsfondet. Totalt 8 speidere og 1 leder har fått utbetalt støtte. 6 speidere har 
ikke levert søknad. 
 

4. Kommende arrangementer 
a. NM i Speiding 
b. Sosial ledersamling 23/8 2019 (Askim arrangør) 

i. Invitasjon klar – legger ut på web. Tilby overnatting til lørdag for de som 
ønsker 

c. Høstforum Skjeberg/Hafslundsøy (v/ Flemming) 
i. Planlegging har startet. Må kunne presenteres 23/8 i Askim 

d. UKS møte / julebord 
i. Tirsdag 10.desember 

e. Annet? 
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5. Regionleir 2019 (v/ Michael og Flemming) 

a. Status påmelding 
i. 1500 deltakere 

b. ØØK oppgaver 
i. Forsyning 

c. Ansvarsfordeling i kretsstyret 
i. Sigmund – matutlevering 

ii. Flemming - stabsmat 
 

6. Landsleir 2021 (v/ Michael) 

a. Status/oppdatering 

 

7. Nedleggelse av grupper (på forespørsel fra speiderstyret) 

a. Skiptvet – bekreftet nedlagt 

b. Tistedal MS – ukjent status 

c. Greåker Kirke – ukjent status 

d. Mysen MS – kun et medlem 

e. TAFA 

i. Kun formalia igjen før nedleggelse 

ii. Evt. bruk for gjenværende utstyr til ny Mysen gruppe 

f. Kretsstyret arbeider videre med «stjernegrupper» og evt. nye grupper utover høsten 

 

8. Speiderborgen 

a. Hva er status, hva skjer med evt. salg? (v/ Michael) 

- Speiderborgen er overført til KM gruppe. Leie vil bli mulig etter hvert, men den nye 

speidergruppa må først få organisert seg selv og utleie.  

 

9. Kursing 

a. Ledersamtale gjennomført for Askim og Trøgstad speidergruppe 26/3. Vurderer å 

gjennomføre dette 2ggr per år i regi av kretsleder (forskjellige steder hver gang) 

b. Trinn 1 (v/ Øystein og Ingunn fra Askim) 

i. 25-27/10 

c. Peffkurs 1 (v/ Michael og 1 leder til) 18-20/10 i Askim 

Trenger hjelp til gjennomføring av peffkurs. Info og koordinering på sosial 

ledersamling. 

d. Vandrertur (v/ Øystein og Anette) 

i. 27-29/9 på Skrabberud 

ii. Styret er positive, litt lite igjen på budsjettet, så det må være en egenandel 

fra deltakerne for å få ned kostnaden. Ca. 200,- så støtter kretsen med 

resterende. Må levere budsjettert på forhånd – Morten godkjenner 

e. Ledertrenere 
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i. Oppfordre og informere lederne om hvordan man blir ledertrener. Ta det 

som tema på høstforum og den sosiale ledersamlingen. 

 

10. Avvikling av kretskontor i Rakkestad 

a. Ny leieavtale – diskusjon om hva kretsen ønsker og trenger i tiden fremover. Ny 

avtale bør være på plass medio september 

b. Rydding/gjennomgang av kontor på neste kretsstyremøte 

c. Finne løsning for oppbevaring av materiell og papirer av praktisk og historisk verdi. 

Så å si alt «nyprodusert» oppbevares i Dropbox. 

 

11. Eventuelt 

 

a. Vintertur rover 2020 – Det er ønskelig å arrangere ny vintertur. Thomas ser på 

alternativer og forslag til budsjett.  

b. Rapportering fra Jamboree – alle som har fått støtte fra vårt utenlandsfond skal 

sende «reisebrev» under turen. Dette deles på web og Facebook. 

 

12. Neste møte 

a. På Rakkestad speiderhus tirsdag 13.august klokken 18:30 


