
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 
 

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

Referat kretsstyremøte 30.august 2020 

Når: Søndag 30.august 2020 klokken 19:00 – 21:14 

Hvor: Telefon/videomøte 

Fremmøte 

Styret: Thomas, Michael, Øyvind, Flemming 

Ombud: Simen (Rover), Heidi (Speider), Jim (Småspeider), Marianne (leder) 

Vara: Signe 

Gjester: Marie Berget (Ambassadør Agenda2021 for ØØK), Eirik birkeland (NSF Forbundskontoret) og 

Georg Smedhus (Rådmann i Indre Østfold Kommune) 

Fraværende: Joakim, Lars  

Agenda 

1. Godkjennelse av innkalling og agenda 

a. Godkjent 

2. Godkjennelse av referat fra forrige møte 

a. Godkjent 

3. Korona-oppdatering (Michael) 

a. Oppdatering rundt prosessen med avlysning av Agenda 2021 

i. Vanskelig beslutning om å stille in Agenda 2021 som landsleirkomiteen har 

arbeidet seg frem til sammen med speiderstyret og Indre Østfold Kommune 

ii. Flere frivillige i landsleirkomiteen og etatene følge beslutningen burde blitt 

tatt enda tidligere, men det var viktig for speiderstyret at våre medlemmer 

fikk litt tid til å skjønne begrunnelsen for beslutning.  

iii. Veien videre ikke endelig avklart. NSF er ikke fremmed for å arrangere 

fremtidig landsleir i IØK, men ønsker ikke å forplikte seg. 

iv. Kommunelegen har mye makt. Kan avlyse arrangementet direkte uten varsle 

på forhånd. Dette skaper stor usikkerhet for større arrangementer. 

b. Evt. veien videre 

i. Ved avlysning mulig å søke støtte for utgifter til nå. Kan velge Askim direkte 

uten fremtidig konkurranse for landsleir. 

ii. Speider og roverforum + speidertinget blir fysisk. Mulig for digital deltagelse.  

4. Gjennomgang og oppdatering av terminlista (Thomas) 

a. Oppdatering og realitetsoppdatering av terminlista 

b. Onlinemøte for kretsens gruppeledere (Michael/Marianne) 

i. Forslag – 8/9 Tirsdag klokken 20.00-21.00 

ii. Hvem kaller inn, målgruppe, tid++  

iii. Forslag på agenda 

1. Koronakonsekvenser 

2. Oppdatert terminliste 

3. Digital aktiviteter? 
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4. Hjelp med speider og roverforum 

5. Ledertrening 

6. Peffkurs 

7. Høstforum 

8. Neste sommer 

9. Smittevernærklæring 

10. Evt. 

c. Kick-off for rovere (roverombudet) 

i. Funnet sted. Usikker om de skal gjennomføre fysisk eller digitalt 

arrangement. 

ii. Forslag fra kretsleder – avstemning til kretsens rovere, fysisk, digital eller 

avlyse. Større julebord vurderes. 

iii. Diskusjon flyter over i smittehåndtering mellom kick off og vandrertur. 

d. Vandrertur (Øystein) 

i. Delte meninger om det er forsvarlig å gjennomføre. FHI godtar 

arrangementet mht. regler. Innspill fra Thomas at det er få uker siden Østre 

Østfold var nesten nedstengt. 

ii. Øystein må lage smittevernærklæring. Dette må være en del av 

informasjonen for alle fremtidige arrangement i ØØK inntil Korona ligger bak 

oss.  

e. Rover og speiderforum i Askim (kretsstyre++ + delegater) 

i. Michael er prosjektleder 

ii. Kaller inn til eget arbeidsmøte 

iii. Trenger mye hjelp fra kretsens ledere 

iv. Se vedlegg med oversikt over oppgaver 

f. Småspeiderløft (Borg + småspeiderombud) 

i. Jim får ikke rekruttert ressurspersoner grunnet fare for korona. 

ii. Teknisk arrangør ønsker ikke å gjennomføre dette arrangementet grunnet 

smittevernsrisiko. 

iii. Må være en verdi -en gode å treffes. Ellers bedre å avlyse. 

g. Høstforum (Halden, Fossekallen, Tistedal/Aremark + kretsstyre) 

i. Hvem er prosjektleder i styret? Thomas med samarbeid av Heidi 

ii. 40-55 personer er forventet.  

iii. Lokaler i Halden er maks 50 pers. 

iv. Heidi arbeider videre. 

h. Trinn #2 (lederombud + Øystein og Ingunn) 

i. Blir gjennomført 13-15/11 

ii. Mikke finner dato for lederintro før trinn 1 

i. Speidertinget (NSF + delegater) 

i. Fysisk møte. Asker, Vettre Hotell. Simen, Michael, Anette og Thomas. 

ii. Påmeldingsfrist 1 september.  

j. Julebord (roverombudet) 

i. Simen satser på gjennomføring. 

k. UKS/Julebord (kretsstyre) 
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i. Øyvind er prosjektleder i styret. 

l. Peffkurs 

 

5. Økonomi (Joakim/Michael) 

a. Status økonomi 

i. Overskudd fra Kragenäs: Kretsen beholder 20 prosent og setter i fond og 

resten tilbakeføres proporsjonalt med antall deltagere fra gruppene. Ca. 500 

kr per deltager. 

b. Behov for revisjon av budsjett, evt. flytt av penger mellom poster 

i. Ekstra støtte til vandrertur – kr 5.000,- 

ii.  Fotografering etc. Godkjent av styret 

iii. Lite aktiviteter grunnet korona resulterer i «unødvendig» god økonomi. 

iv. Forventer lave inntekter i 2021 grunnet lavt aktivitetsnivå i 2020 

6. Speider- og roverforum i Askim 9-11/10 

i. Østre Østfold Krets er arrangør.  

ii. Forbundet er juridisk ansvarlig. Kretsen setter opp smittevernplan for 

adskillelse av speider og rovere. Planen må godkjennes av kommunelegen i 

Indre Østfold Kommune. 

iii. Heidi og Michael jobber sammen med smittevernplan. 

iv. Ingen felles aktiviteter mellom speider og roverne. 

v. Trenger hjelp fra kretsens speiderledere til å arrangere pauseaktiviteter, 

ordne med mat, administrasjon osv. 

 

7. Oppstart av speidergrupper  

(ekstern gjest – Eirik Ulltang Birkeland fra speiderstyret – klokken 19:30) 

a. Aremark 

i. Gunilla kontaktet forbundet. Bodd i Aremark i 3 år. Ønsker oppstart av 

speidergruppe. Satt i kontakt med Dag Lund (Tistedal/Aremark FA Spg.) 

angående kontaktpersoner. 

ii. Forbundet tilbyr oppstartsmøte. Gunilla ønsker å få med flere for å unngå 

overarbeidet. 

iii. Ingen lokaler, heller ikke utstyr. Oppfordrer til å søke støtte til oppstart fra 

Frifond. 

iv. Ser for seg oppstart etter jul 2020, litt usikkert. 

b. Oppdatering om speiding i Hafslundsøy (Øyvind og Thomas) 

i. Ønsker å starte opp igjen, har økonomien og utstyr. Gruppeleder har ikke tid 

selv og er nødt til å delegere det ukentlige ansvaret til andre. 
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C. Nystarting og revitalisering av speidergrupper 

i. Eirik viser eksempel utarbeidet av forbundet med informasjon til kretsene. 

Åpen kveld med foreldremøte. En for barn og unge som vil prøve speiding. En 

for foreldre og andre intresserte voksne. Hva e speiding, hva har vi å tilby etc. 

ii. Ulike eksempler til gjennomføring av møtet. Knuter, førstehjelp etc. 

ii. Ferdig brosjyrer fra forbundet, ferdig opplegg fra forbundet med powerpoint 

etc. 

iii. Forbundet skal satse på oppstart av grupper, flere medlemmer etc. Flere 

grunnpakker med ferdig opplegg vil komme. 

8. Felles leirsted sommeren 2021  

(ekstern gjest – Georg Smedhus – klokken 20:00) 

i. Felles leirsted på tvers av kretsene. En fast stab vil arrangere leiren. 

Leiren vil bli værende i 4-5 uker og små grupper vil ha mulighet til å delta.  

ii. Vestmarka Krets (gml. Asker og Bærum, Nedre Buskerud) ønsker samarbeid 

med ØØK.  

iii. Bedre smittehåndtering grunnet større og lengre leir gjør sjansen for renhold 

bedre. 

iv. Lande og Fossekallen ønsker egen leir. Halden er usikker men i 

utgangspunktet positive. Askim er positiv, Spydberg er positiv. Trøgstad er 

positiv. 

v. Om kretsen skal bruke ressurspersoner på å gjennomføre felles leirområde 

skal dette være for kretsens grupper aller beste. At energien ikke brukes 

unødvendig. Dårlig deltagelse på Kragenäs.  

9. Eventuelt 

a. Førerpatruljen (Heidi) 

i. 2 dager uten overnatting, med måltider. Stor satsning på risikovurdering. 

Særpreg.  

ii. Mikke forslår 1 leder med gruppe. Heidi ønsker uten leder fra gruppene 

grunnet at speiderne blir mer selvstendig.  Kompromi er å sette opp 

nettmøte med lederne fra deltakernes grupper for å gi dem info om hva de 

kan forvente, hvordan de kan legge til rette for førerpatruljen etc. 

iii. Simen kom med forslag om bruk av rovere. 

b. Søknader utenlandsfond 

i. Ingen. 

c. Påmelding speider & roverforum + speidertinget 

i. Under kontroll. Frist 1 september. 

ii. Enkeltrom grunnet korona. 

d. Søknader – heder og ære 

i. Oppfordrer til søknader. Kom opp forslag under møtet. Holdes hemmelig 

grunnet mulig ærespris 

e. Dropbox arkivering 
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i. Kretsen har en egen arkiv-mappe i Dropbox for at gratisbrukere fortsatt skal 

ha mulighet til å bruke det oppdaterte gjeldende for 2019 og 2020. Kontakt 

kretsleder om eldre dokumenter trengs. 

10. Ekstern informasjon 

a. Publisering av referat 

b. Informasjon til speidergruppene (oppdatert terminlista osv.) 

c. Annet 

Thomas tilbyr å overta en del ansvar for Michael fremover. 

Michael tar kontakt med Thomas og rettleder. 

11. Dato for neste møte 

i. Mandag 28.09.20. Prøver fysisk møte med mulighet for deltagelse via Zoom. 

 

Møtet avsluttet 21.15 


