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

Referat fra styremøte 13.august 2019 

Fremmøtte; 

Styre: Morten, Michael, Flemming, 

Vara: Thomas, Signe (på telefon) 

Ombud: Jim, Marianne (på telefon) 

Forfall: Joachim og Sigmund 

Møtested: Speiderhuset i Rakkestad, kretsstyrekontoret 

Referat 

1. Konstituering av møte 

a. Valg av møteleder, Michael 

b. Valg av referent, Morten 

c. Innkalling til dagens møte ble godkjent  

d. Referat fra styremøte den 11.6.19 ble raskt gjennomgått og godkjent 

 

2. Gjennomførte aktiviteter siden forrige møte 

a. Regionsleir Kragenäs (v/ Flemming) 

God og hyggelig leir. Samarbeidet mellom kretsene fungerte bra. Mat alltid en 

utfordring, men en god gjennomført leir. Frister til mer samarbeid mellom kretsene 

bl.a. innen regional ledertrening. 

Flemming tar ansvaret for at det lages en rapport i nytt aktivitetsrapportering. 

 

b. WSJ19 (v/ Signe) 

Rundreise i Washington før leiren. En utrolig stor speiderleir, alt er stort i Amerika 

😊. Signe og Michael setter sammen en rapport inn i aktivitets rapporten 

 

3. Status økonomi (v/ Morten) 

a. Økonomisk status og budsjett 
MN gikk gjennom prognose for kostnader høsten 2019 
Roverombudet må komme tilbake innen sosialledersamling med hvilke planer de har 
og hvilke kostnader dette vil medføre.   
 

4. Kommende arrangementer 
a. Ekstraordinært årsmøte ØBUR 10/9 klokken 18:00  

Morten og Michael stiller 
 

b. Sosial ledersamling 23/8 2019 (Askim arrangør) 
Marianne fortalte litt om opplegget. Virket som et interessant program. Det er laget 
et alternativ hvis regn. 

i. Program/info fra kretsstyret? 
1. Info om Agenda21 og ambassadører 
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2. Oppdatert terminliste for høsten 2019 
3. Innspill til tema på høstforum 
4. Innsalg av lederkurset 
5. Vandrertur 
6. Bli kjent dag for småspeider 

 
c. Bli kjent arrangement for småspeidere 12/13 oktober 2019 

Arena er Romsåsen, og tenkt som en bli kjent og inspirasjonsdag for alle grupper 
med flokkspeidere. 
Jim kommer tilbake med forslag på budsjett av arrangementet samt «lueprosjektet» 
innen sosial ledersamling. 
 

d. KS – KL samling 25 – 27 oktober. 
Michael stiller, samt ønske at enten Thomas eller Signe stiller 
 

e. Høstforum 9-10. November, Skjeberg/Hafslundsøy (v/ Flemming) 
i. Status og oppfølging 

Flemming hadde snakket med Elin og de er i prosess med å finne lokasjoner 
Michael og Flemming tar en oppfølging innen sosial ledersamling. 
Arbeidsmøte for Høstforum tentativt medio oktober. Michael kommer 
tilbake med en eksakt dato. 
  

f. UKS møte / julebord 10/12 
Det blir UKS møte i Rakkestad Speiderhus. Michael ordner bestilling med Jon 
Gunnar, og lager et program og invitasjon 
 

5. Landsleir 2021 (v/ Michael) 

Michael gå en kort orientering om hva som skjer. Det skal være Leirkomitemøte i 

Askim 6-8/9. 

I forhold til Ambassadør fra ØØK, ønsker styret at dette diskuteres på sosial 

ledersamling og at vi finner en person som har gode relasjoner til gruppene i kretsen 

 

6. Kursing 

a. Vandrertur (v/ Øystein og Anette) 27-29/9 på Skrabberud 

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

c. Trinn 1 (v/ Øystein og Ingunn fra Askim) 25-27/10 

 

7. Avvikling av kretskontor i Rakkestad 

Vi skal gå for en avtale med Rakkestad om å leie «inne-lager», «ute-lager» og en 

posttjeneste. Morten sluttfører avtalen med Jon Gunnar. 

Styret må bruke brukte tiden frem til årsskiftet på å få oversikt på hva man skal 

beholde og hva som skal kastes. 

Ombudene tar ansvaret for rydding i hvert sitt område. 

Ryddeaktivitet i sammenhengen med arbeidsmøte om høstforum. 
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8. Eventuelt 

a. Vintertur rover 2020 

Thomas skal søke Frifond midler for å sikre flere midler til Alpintur 2020. Frist er 

31.8.2019 

 

b. Hvordan håndtere spørsmål rundt Ulv. Styret ønsker ikke å ta generelt stilling til 

dette, men overlate dette de enkelte gruppene å håndtere dette. Vi er mer bekymret 

for villsvin 

 

c. Mulighet for egne sider for kretsen i SPEIDEREN. Styrer ønsker ikke å benytte seg av 

dette tilbudet på nåværende tidspunkt. 

 

9. Neste møte 

Arbeidsmøte om Høstforum og å rydde kretskontoret. Michael kommer med dato 

Neste styremøte blir fredag før høstforum, den 8.11.2019. 


