
Oppdatering fra kretsen



Agenda

• Status fra gruppene (oppstart, rekruttering, korona…) (Michael)

• Oppdatering fra kretsen (Thomas)

• Sjekkliste for arrangement (Michael)

• Terminlista (Thomas + navngitte)

• Speider og roverforum (Michael

• Leir sommeren 2021 (Michael)

• Annet/åpent



Oppdatering fra kretsen

• Gjennomført 7 møter hittil i år

• Mye fokus på avlyste arrangement og Agenda 2021

• God kommunikasjon innad i styre og med ombud

• Dårlig kommunikasjon med kretsens grupper

• God økonomi, men 2021 blir annerledes

• Referat fra siste møter ligger på ook.no

• Gruppeundersøkelsen – frist 11/9



Sjekkliste for godt smittevern

Ønskelig at vi lager og bruker en «sjekkliste for smittevern» for alle større 
arrangement i høst (20+ personer)

For kretsarrangement skal oppdatert sjekkliste deles med kretsstyre og 
deltakere før arrangement starter (kretsstyre@ook.no)

Hovedpunkter

Arrangørens ansvar

Hygienetiltak

Redusere kontakt

Renhold

Eksempel vedlagt



Terminlista*

• Småspeider
• Småspeiderløft 9-11/10 (avlyst) (Jim)

• Tropp
• Peffkurs - ? (Michael)

• Førerpatruljekurs (Heidi)

• Vandrertur 25-27/9 (Øystein)

• Rover (Simen)

• Kick-off for rover (avlyst)

• Julebord 27-29/11

• Leder
• Sosial ledersamling 21/8 (avlyst –erstattet med dagens møte)

• Lederintro 22/9 i Askim (Michael)

• Trinn #2 13-15/11 (Øystein)

• Felles aktiviteter
• Speider og roverforum i Askim 9-11/10 – ØØK teknisk arrangør (Michael)

• Høstforum 1/11 (Thomas/Heidi)

• Julebord/UKS møte for gruppeleder + 1 (Thomas)

• NSF (Michael)

• Speider og roverforum i Askim 9-11/10

• Speidertinget i Asker 13-15/11

*ØØK kretsstyre forbeholder seg retten til å avlyse alle arrangement på kort varsel hvis Korona-Pandemien 
tilsier at forsvarlig gjennomføring ikke er mulig



Speider og roverforum 9-11/10

• ØØK er teknisk arrangør for speider og roverforum

• Et av 2 «fysiske» arrangement som blir gjennomført av NSF i høst

• Tett samarbeid med kommunelege og forbundskontor

• Oppgaver
• Tilrettelegging av lokaler (merking, møblering osv.)
• Bistand ved inn/utsjekk
• Smittevern
• Mat
• Leirbål (teknisk)
• Pauseprogram
• Renhold

• Skjema med oppgaver og «påmelding» blir sendt ut senest 20/9

• Trenger hjelp med å motivere ledere og rovere til å delta aktivt



Mulig alternativ til Agenda 2021

• Agenda 2021 avlyst

• Vestmarka krets har foreslått felles «permanent» leirsted

• Kretsene ansvarlig for oppbygging av godt felles leirsted + faste aktiviteter

• Prøve å rekruttere rovere som kan arbeide som stab

• Kombinasjoner av grupper (maks 200 pers) gjennom hele sommeren, med 
noen dagers opphold mellom hver gruppe

• Mulighet for å gi en god leiropplevelse også for mindre grupper til en 
overkommelig kostnad

• ØØK ønsker å finne ut om vi er med, eller ikke – spørreundersøkelse 
kommer



Annet/åpen post


