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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 6/2021 - Kretsstyremøte Østre Østfold
Krets

Sted: Videomøte
Dato: 10. august 2021, 20:00
Deltakere: Michael Zetterlund (styrets leder), Thomas Francis Karlsen (styrets nestleder

og styresekretær), Kristian Fog (styremedlem og styresekretær), Øyvind
Pettersen (styremedlem), Signe Hagen Næsje (styremedlem)

Deltok ikke: Lars Johan Bekken (varamedlem), Marie Berget (varamedlem), Rolf Hansen
(varamedlem)

Møteleder: Michael Zetterlund

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

1. Åpning

2. Valg av møteleder

Øyvind ble valgt som møteleder

3. Valg av referent

Michael ble valgt som referent

4. Sosial Ledersamling

Sarpsborg FSK som arrangerer

- info v/ kretsstyre

- byvandring i Sarpsborg

- enkel servering

- påmeldingsfrist er satt til søndag 15/8

Planen er å være utendørs v/ frikirken for å forenkle smittevern. 

Marianne sender purring/info til gruppene. Michael ordner adresselister

5. Arrangement 2 halvdel 2021

Kretsens terminliste for høsten 2021 ble gjennomgått og oppdatert

Thomas publiserer når Michael har gjort endelig oppdatering
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6. Friluftsslivets uke

Lande speidergruppe planleggert tradisjonell overnatting i Lande skogen. Kombineres med andre
speideraktiviteter. Åpent for ikke-speidere søndag og tirsdag.

Askim planlegger "speidingens dag" som et åpent rekrutteringsarrangement.

Husk å legge inn alle relevante arrangement under friluftslivets uke på 
https://friluftslivetsuke.no/

7. Leirsommer

Vi fikk en oppdatering om sommerens leir fra deltakerne i styremøtet. Inntrykket er at alle har hatt
gode speideropplevelser og fått "ladet" speiderbatteriene på ny.

8. Økonomi

Kasserer gikk igjennom budsjett og brukte midler. Økomisk status er god og det er rom for
omdisponeringer ved behov under høsten. 

9. Hva har skjedd siden sist

NM i speiding. Lokal finale med 3 patruljer på Lande. Fossekallen ble best av våre og kom på 11.
plass i NM. Vel gjennomført og speiderne fikk en god opplevelse. 

10. Eventuelt

Karl-Erik Onstad (Fredrikstad krets) har gått bort 7/8. Karl-Erik har vært til stor hjelp for vår krets og
kretsstyret vil prøve å hedre hans minne ved deltakelse i bisettelse, evt. gave eller annet passende. 

NSF arrangerer webinar i kretsstyrearbeid 24/8. Ønskelig med deltakere fra kretsstyret

Styreskolen - Kristian har gjennomført e-læringen "styreskolen" og følte at han fikk godt utbytte. Alle i
styret + vara oppfordres til å gjennomføre kursingen for å sterke vår kompetanse

Publisering referat - publiseres fortløpende. Fokus på tidlig publisering - ikke behov å vente på signert
versjon

Neste møte - arbeidsmøte m fokus på høstforum, 16/9 kl 20-21:30

Det var enstemmighet i alle avstemmingene.


