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

Referat fra kretsstyremøte 7/6 2020 

Når: Søndag 7/6 klokken 19:00 – 20:30 

Hvor: Telefon/videomøte 

Fremmøte 

Styre:  Michael, Thomas, Øyvind, Flemming, Joakim 

Vara:  Signe, Lars 

Ombud  Marianne (leder), Simen (rover), Heidi (tropp), Jim (småspeider)  

Agenda 

1. Korona-oppdatering 

2. Gjennomgang og oppdatering av terminlista 

a. Grov planlegging av høstens første/største aktiviteter. Fint om de som er ansvarlige 

kan gi oppdatert info, frister for info/påmelding, kostnader, program osv. 

b. Revisjon av budsjett, evt. flytt av penger til høstens arrangement 

3. Status økonomi og søknader 

4. Speider- og roverforum 

5. Forslag til ett "bonus" sosialt arrangement for ledere – bilrebusløype 

6. Eventuelt 

a. Kandidater til speiderstyre, lovutvalg, klageutvalg 

b. Kommunikasjon til speidergruppene + oppdatering web/FB 

7. Dato for neste møte 

Referat 

1. Konstituering av møte 

a. Valg av referent – Michael, Thomas renskriver 

b. Godkjenning av innkalling – godkjennes 

2. Korona oppdatering 

a. Landsleir 

i. Michael orienterte om Agenda 2021 sitt arbeid rundt korona-konsekvenser 

b. Status i representerte grupper 

i. Halden -  har startet opp på ny, generelt godt oppmøte (med unntak fra de 

som bor i Sverige) 

ii. Lande – har valgt å ikke starte ennå, planlegger felles sommeravslutning, 

topp motivasjon 

iii. Trøgstad – har gjennomført en dagstur, middels oppmøte, planlegger 

sommeravslutning 

iv. Askim – bedre oppmøte enn «før» korona i troppen, middels godt i flokken, 

utvidet vårsemesteret med noen ekstra møter før sommeravslutning 

v. Spydeberg – har gjennomført 4 møter etter korona 
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vi. Fossekallen – har avventet med å starte frem til nå, evt. så blir det en 

sommeravslutning 

vii. Rakkestad – har startet opp, ganske bra oppmøte 

viii. Skjeberg – har hatt 3 møter så langt, oppmøte har vært meget godt 

3. Oppdatering terminliste 

a. Sosial ledersamling 21/8, blir et fysisk arrangement + videomøte for de som ikke kan 

møte opp. Teknisk er Sarpsborg MS + FSK (trenger kontaktinfo). Invitasjon må ut før 

sommer. Marianne (lederombud) er ansvarlig. 

b. Kick-off for rover 5-6/9, roverombudet ønsker å gjennomføre som planlagt. Tenker å 

leie hytte eller tilsvarende. Invitasjon på FB nå i juni (hold av datoen), påmelding 

medio august. Simen (roverombud) er ansvarlig. 

c. Vandrertur #10 25-27/9, ønsker ny arrangør til å ta over etter Øystein hvis vi kan 

finne en frivillig. Kanskje vi prøve noe nytt – leie Havbraat eller samarbeide med 

sjøspeidergruppe. Heidi og Øyvind sjekker muligheter. 

d. Peffkurs #2 – ikke satt dato, evt. bytte med Peff #1 for å få med de nye, for så å kjøre 

peffkurs #2 til våren. En gang i oktober/november. Heidi + Michael har ansvaret 

e. Småspeiderløft 10/10, vurderer å utvide til småspeiderleir (9-11/10), må bygge inn 

planer for korona-reduksjon (kun en dag hvis nødvendig). Skal være i Lande-parken i 

Sarpsborg. Obs – samme helg som speider- og roverforum! 

f. Trinn #3 23-25/10, blir erstattet med trinn #2 (som ble korona-kansellert), Øystein og 

Ingunn er ansvarlige ledertrenere i samarbeid med lederombudet. 

g. Høstforum 1/11, ønsker å finne på noe ekstra for speidere i troppsalder (som 

kompensasjon for KK-tropp som ble innstilt), kanskje arrangere en 5-kamp for tropp 

og rover, gjerne ledere også. Halden er teknisk arrangør. Thomas er ansvarlig for 

oppfølgning 

h. KK tropp 2021, speiderombudet ønsker å bruke festningen, ledig 9-11/4 – Heidi 

forhåndsbooker 

4. Status økonomi og søknader 

a. Ingen søknader til vårt utenlandsfond (med unntak av innstilte arr.) 

b. Joakim har fått overlevert regnskap + etablert tilgang til bank++.  

5. Speider- og roverforum, 9-11/10. Vi vil trenge hjelp fra fredag ca. klokken 14.00 og utover 

helgen. Veivisning fra stasjon, mottakskomité på skolen, tilberedning av noen måltider 

(middag kjøper vi fra cateringfirma). Trenger og noen med brattkort til å sikre i klatreveggen. 

6. Forslag til et "bonus" sosialt arrangement for ledere – bilrebusløype for leder og rover. 

Flemming og Marianne prøver å få noe til etter sommeren. 

7. Eventuelt 

a. Kandidater til speiderstyret – ikke noen aktuelle som vi kjenner til 

b. Kommunikasjon 

i. Sommerbrev til alle ledere og rovere – Michael og Thomas samarbeider 

c. Lederintro – ønskes gjennomført etter sommeren, medio-September. Michael følger 

opp sammen med Øyvind 

8. Neste møte – onsdag 19/8 klokken 18-21:30 i Askim, styremøte med middag hjemme hos 

kretsleder. 


