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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 4/2021 - Styremøte 4/2021 -
Kretsstyremøte

Sted: Videomøte
Dato: 12. april 2021, 20:30
Deltakere: Michael Zetterlund (styrets leder), Thomas Francis Karlsen (styrets nestleder

og styresekretær), Kristian Fog (styremedlem og styresekretær), Øyvind
Pettersen (styremedlem), Signe Hagen Næsje (styremedlem), Marie Berget
(varamedlem), Rolf Hansen (varamedlem)

Deltok ikke: Lars Johan Bekken (varamedlem)
Møteleder: Michael Zetterlund

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført
som en videokonferanse.

1. Valg av møteleder

Michael Zetterlund velges som møteleder.

2. Valg av referent

Thomas ble valgt som referent

3. Godkjenning av innkalling

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

4. Økonomisk rapport

Se vedlagt presentasjon for økonomi-rapportering

5. Styrets godkjenning av regnskap for 2020

Det ble fattet følgende vedtak:

Ja regnskapet er godkjent, underskrevet og sendt inn.

6. Årsrapport NSF

Det ble fattet følgende vedtak:

Årsrapport er sendt inn.
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7. Søknad ØBUR/VBUR

Kristian og Michael ansvarlige for å skrive søknad før 1/5
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-barne-og-
ungdomsorganisasjoner-i-ostfold.19061.aspx

Oppfølgingssak

Beskrivelse: 
Kristian og Michael ansvarlige for å skrive søknad før 1/5 https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-
stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-barne-og-ungdomsorganisasjoner-i-ostfold.19061.aspx

Ansvarlig for oppfølging: 
Michael Zetterlund

Oppfølgingsdato:
28. apr. 2021

8. Kretsundersøkelsen

Det ble fattet følgende vedtak:

Undersøkelsen ble utfylt og sendt inn av Thomas og Øyvind

9. KL/KS - samlingen

1 + 1/2 dag med variende møter. Mye nyttig informasjon fra speiderstyret og forbundskontoret.

10. Kretskonkurranse tropp

Alle poster levert (fra gruppene) til ombud for videre bearbeiding.
Elektronisk og offline mulighet for å levere inn oppgavene
Kontaktperson (1 for hver gruppe) får adgang til dropbox 1,5 time før start. Gir nok tid for å
printe++ før konkurransen starter
De nasjonale oppgavene er flettet inn i våre poster

11. Infomøte NM i speiding 4/3

Nytt møte 21/4 - Øyvind og Heidi deltar

12. Planer for Peffkurs 2 24-25/04

Peffkurs 2 vil ikke bli gjennomført før sommeren. Restriksjoner på antall deltakere og at det ikke er
lov å blande deltakere fra forskjellige kommuner (med forskjellig smitte/tiltaksnivå) gjør det umulig å
levere et kvalitativt kurs.

13. Nasjonal roverleir

Signe ordner komplett liste med alle deltakere som er påmeldt + kontaktinfo
Michael sender mail med info om støtte fra kretsen, inklusive noen enkle betingelser
Kristian ansvarer for utbetaling. Ikke noe krav på søknadsskjema denne gangen.

14. Lederintro og trinn 1 + 2

Det ble fattet følgende vedtak:

Ja det er publisert både på Facebook og i en oppdatert terminliste på www.ook.no
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15. Gaver til kretsens plussgrupper

Forslag at vi samordner alle utleveringer av merker, gaver, diplom for kretskonkurransen++ og at
styret foretar en fysisk utlevering før sommeroppholdet

16. Neste møte

Neste kretsstyremøte blir 12.04 kl 20.30 - 22.00

Det ble fattet følgende vedtak:

Neste kretsstyremøte blir 11.05 kl 20.30 - 22.00

Det var enstemmighet i alle avstemmingene.

* * * * *

12. april 2021

Michael Zetterlund Thomas Francis Karlsen

Kristian Fog Øyvind Pettersen

Signe Hagen Næsje


