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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 5/2021 - Styremøte 5/2021 -
Kretsstyremøte

Sted: Videomøte
Dato: 11. mai 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

Lite nytt fra forrige gang. Medlemskontingent har kommet inn. Er dags dato 5.000,- mindre enn
budsjettert, men erfaring viser at mer penger kommer etter hvert.

9 stk (av 19 totalt) har søkt midler til roverleir. Påminnelse sendt 11/5

5. Kjøp av fond

Østre Østfold Krets av Norges speiderforbund investerer kr 250 000,- i fond fra DNB med navn DNB
Spare 50 Kasserer gis mandat til å gjennomføre og forvalte handelen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Østre Østfold Krets av Norges speiderforbund investerer kr 250 000,- i fond fra DNB med navn DNB
Spare 50 Kasserer gis mandat til å gjennomføre og forvalte handelen.

6. Søknad ØBUR/VIKENBUR

Kristian og Michael ansvarlige for å skrive søknad før 1/6
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-ostfold/tilskudd-til-barne-og-
ungdomsorganisasjoner-i-ostfold.19061.aspx
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7. Kretskonkurranse tropp 8/5

KK ble gjennomført 8 mai med totalt 4 grupper og 7 patruljer. Teori og matoppgaven hadde mulighet
til å bli gjennomført digitalt og dette funket ypperlig. Teorien ble da rettet av seg selv.
Fossekallen speidergruppe med patruljen Ørn tok 1. plass.
Halden speidergruppe med patrulje Kongeørn tok 2. plass.
Fossekallen speidergruppe med patruljen Grevling tok 3. plass.

8. 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.

9. Småspeiderdagen 29/5

Per dags dato ikke lov med flere enn 50 deltagere. Forhåpentligvis åpner det opp.
Jim og Michael følger opp arrangementet fortløpende og er i kontakt med kommunen angående
smittevern.

10. NM i Speiding 13/06

Den 13. juni går 1 eller 2 patruljer videre til en superfinale. Forbundet står for oppgaver og
kretsen/speiderombudet står for gjennomføringen. Mer informasjon på speiding.no
Kretsstyret står for bedømming. Ledere som har en patrulje fra sin egen speidergruppe som skal
delta i NM får ikke lov til å gjennomføre bedømming. Må være en "fremmed" leder.
Øyvind ansvarlig med hjelp fra Rolf og Kristian

11. Sosial ledersamling 20/08

Michael følger opp speidergruppene og minner de på arrangementet.

12. 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

13. Neste møte

Neste kretsstyremøte blir 10/8
Øyvind ansvarlig for agenda og innkalling (inklusive ombud)

revidering av budsjett og terminliste
oppfølging sosial ledersamling

Det ble fattet følgende vedtak:

Neste kretsstyremøte blir 10/8
Øyvind ansvarlig for agenda og innkalling (inklusive ombud)

revidering av budsjett og terminliste
oppfølging sosial ledersamling

Det var enstemmighet i alle avstemmingene.


