
 
 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 
 

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

Innkalling til utvidet kretsstyremøte med julemiddag 
Sted:   Rakkestad Speiderhus 
Dato/tid: Tirsdag 10.desember klokken 18:00 – ca. 21:00 
Påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/1818 
Svarfrist: Onsdag 4.desember klokken 23:59 
NB!  Hver gruppe MÅ stille med minst en representant i UKS møte 
Spørsmål? Send mail til kretsstyre@ook.no  

Kjære gruppeleder!  

Du og en valgfri gjest er herved invitert til årets siste kretsstyremøte, som denne gangen er utvidet og for 
representanter fra alle kretsens aktive speidergrupper. Hvis du ikke har anledning til å stille personlig ønsker vi at du 
sender en annen representant for gruppa/gruppestyret. Vi har satt av inntil 2 plasser for hver speidergruppe. 

Vi opprettholder tradisjonen fra tidligere år, og avslutter møtet med å spise hyggelig julemiddag sammen. 

Kretsen har hatt et meget aktivt speider-år i 2019, og planene for 2020 som vi arbeidet med på høstforum er minst like 
ambisiøse. Etter høstforum så har kretsstyret + ombudene arbeidet videre med forslagen og vi kommer til å gå 
igjennom disse under UKS møtet.  

I år var det 4. gangen vi i ØØK gjennomførte høstforum. Vi opplevde at deltakerne var engasjerte, fremmet 
gjennomtenkte og gode forslag og nå må vi sikre at de blir behandlet på en demokratisk forsvarlig måte. «Saksgangen» 
fra høstforum frem til kretsting er som følger: 

 

Du som gruppeleder bør sette deg inn i de sakspapirer og utkast vi skal gå igjennom på UKS møtet. Noen av sakene 
ligger vedlagt denne innkallelsen, og vi kommer til å publisere flere på våre websider etter hvert som de blir ferdige. 
Spesielt viktig at dere ser igjennom terminlista for å finne evt. konflikter med innvirkning på kretsarrangement. 

Med vennlig speiderhilsen 

Kretsstyret 

Høstforum

•Forslag og inspill fra våre medlemmer
•Første versjon av saker

Kretsstyremøte

•Videre arbeid med saker fra høstforum
•Utkast til saker som skal fremmes på kretsting

UKS møte

•Gjennomgang av utkast og planer
•Justering av datoer, budsjett osv. etter tilbakemeldinger fra gruppene (reality check)

Kretsting

•Endelig versjon av saker fremmet på høstforum
•Mulig med små justeringer hvis nødvendig
•Formelle vedtak
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