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Arbeidsmøte for kretsstyre – 8/9 

Fremmøtte: 

Styre: Michael, Morten, Fleming, Joakim 

Vara: Thomas 

Ombud: Lene, Charlott, Jim, Marianne 

Forfall: Signe, Therese, Sigmund 

Møtested: Telefon/videomøte 

Agenda 

1. Konstituering av møte 

a. Valg av møteleder - Michael 

b. Valg av referent – Michael (Thomas leser korrektur) 

c. Godkjenning av innkalling - godkjennes 

d. Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte - godkjennes 

 

2. Høstforum 

a. Sted – Skjeberg fotballklubb sine lokaler, møterom, kjøkken, sove inne/ute, servise til 

80 personer. Pris 3.200,- 

b. Innhold/program/tider 

i. Lørdag 11:00 – 14:00 

ii. Kretsstyremøte kvelden før 

c. Ekstern foreleser 

i. Forslag er Thomas Jacobsen. Prøve å booke på lørdag hvis mulig. 

ii. (Oppdatering 9/9 - Michael har spurt Bjørg Eva om å kontakte Thomas) 

d. Forslag på tema 

i. Budsjett og terminliste - Morten 

ii. En sesjon for hver enhet 

1. Småspeider – Jim 

2. Tropp – Marker / Lene prøver 

3. Rover – Therese Minge 

4. Leder - Marianne 

iii. Hva er ett ombud: Oppgaver, forventinger og mulige forbedringer 

iv. Inkluderende speiding/fordi vi bryr oss/alle skal med/mobbefri – Michael + ? 

v. Grupper på rygg - ? 

vi. Styrearbeid / gruppeting / demokrati - ? 

1. Kan også brukes for å fortelle om våre verv som er på valg 

2. Rollespill / oppgave 

vii. (Oppdatering 9/9 – Øystein ønsker en økt om haik på landsleir) 
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e. Invitasjon og påmelding  

i. Snarest mulig, men siste dato for påmelding 30/10 – gir oss tid til å purre 

ii. Mer tydelig påmelding om når man er med 

iii. Gebyr for de som er påmeldt men ikke møter (”no show gebyr”) 

iv. Michael har ansvar for påmelding 

f. Budsjett 

i. Kr 15.000,- 

g. Merker 

i. Øystein har blitt spurt om å ordne merker 

3. Ambassadør Agenda 2021 

a. Informasjon er publisert på ook.no og Facebook 

b. Frist for å søke i ØØK er 23/9 

c. Styret behandler søknader i telefonmøte etter søknadsfristen 

d. NSF må ha navnet på vår valgte ambassadør 1/10 

4. Deltakelse på KL/KS samling i Lillehammer 25-27/10 

a. Deltakere: Kretsleder + Thomas 

5. Kandidatur til være vertskap for speider og roverforum i oktober 2020 

a. Sist gang var det 60 på speiderforum og 78 på roverforum 

b. Behov for auditorier og sal for å sove inne 

c. Sjøglimt i Marker, Askim vgs. 

d. Søknadsfrist til NSF 18/9 

e. Michael sjekker med speiderstyre / speidersjef om det er planer for andre 

arrangementer 

f. Hvorfor skal ØØK arrangere noe slikt? God mulighet for våre yngre medlemmer å 

lære å ta ansvar, lede et prosjekt og vise hvem vi i ØØK er. Er også en fin opptrapping 

mot Agenda 2021. 

6. Kretskonkurransen 2020 

a. Vi skal på museet i Trøgstad! 

i. Plass til 20-30 patruljer 

ii. 2 WC + handikapp + mulighet til direkte tilkobling for urinal 

iii. Plass til 80 personer inne i låven 

iv. Låvebruen har plass til alle samlet 

v. Adgang til hus som kan brukes som sekretariat 

vi. God plass til parkering v/ kirken 

vii. Sjekke om ukens gudstjeneste kan flyttes til Båstad 

b. Trøgstad og Spydeberg er teknisk arrangør 

c. Alternative datoer er 24-26/4 eller 8-10/5. Flemming prøver å reservere begge, 

endelig dato blir fastsatt på høstforum 

7. Grupper som blir nedlagt eller tar pause  

a. Flere grupper i kretsen sliter veldig og har valgt å legge ned, ta pause eller varslet 

kommende krise. Samtidig så ser vi flere andre grupper i vekst.  

b. Hva kan vi i styret gjøre? 

c. Bør vi varsle vår kontakt i speiderstyret eller forbundskontoret og be om hjelp? 

d. Michael og Thomas informerer vår kontakt i speiderstyret på KL/KS samling 
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e. Thomas ser på hvordan vi kan vise oppdatert info om kretsens grupper på våre 

websider. Noe inspirert av Oslo krets 

8. Status andre arrangement (invitasjon, påmelding, budsjett…) 

a. Vandrertur #8 – påmelding åpen 

b. Lederstart – påmelding åpen 

c. Småspeiderløft – påmelding åpen 

d. Peff 1 – påmelding ikke åpnet 

e. Trinn 1– påmelding åpen 

f. Roverjulebord – forespørsel om å booke speiderborgen sendt, påmelding ikke åpen 

g. UKS møte med julebord – Jon Gunnar tar ansvar for mat/vertskap, påmelding ikke 

åpen 

9. Neste møte – arbeidsmøte for å forberede høstforum og rydde kretskontoret 

a. Søndag 3/11 fra klokken 15.00 i Rakkestad 


