Velkommen til Høstforum 2021!
•
•
•
•
•

Årets viktigste, mest sosiale, mest demokratiske event i vår krets.
For speidere, rovere og ledere.
Helt gratis.
Søndag 24/10 kl. 10.30 – 19.30 (innsjekk fra 10.00)
Påmelding via gruppeleder / min.speiding.no – frist 13/10.

Endelig får vi muligheten til å samle hele kretsen å få gjennomført vårt viktigste
arrangement i løpet av året. Denne gangen ønsker vi å invitere deg til Ytterbøl i
Marker. Formålet med høstforum er å involvere de yngre medlemmene i
kretsens demokratiarbeid, gi de muligheten til å påvirke hva det skal satses på
og hvor fokuset skal være. Dette ved hjelp av interessante workshops, gode
samtaler og ikke minst lek og moro!
Beslutninger/innspill fra høstforum blir bearbeidet av kretsstyret og presentert
på UKS møte (Utvidet KretsStyremøte – gruppeledere fra alle kretsens grupper +
kretsstyre) i desember der vi blir enige om evt. justeringer. Alle saker som
trenger beslutning i kretsting vil bli lagt frem på tinget 06. februar 2022.
Gi oss beskjed (send e-post til kretsstyre@ook.no) hvis det er noe spesielt du
eller din gruppe ønsker å ta opp. De saker vi har planlagt frem til nå er:
•
•
•
•
•

Budsjett og terminliste (hva vi ønsker å gjøre neste år og hvor mye penger
vi kan bruke)
En workshop for hver enhet (bever + småspeider, tropp, rover, leder)
Kretsutvikling (medlemsutvikling, kretsstyret, geografi)
Søke støtte (dugnader, fond, stiftelser)
Flere saker vil komme!

Pris
0,Høstforum er gratis for alle deltakere, men påmeldte som ikke møter opp blir
belastet med et no-show gebyr på kr 200,-/speider for å dekke påførte

omkostninger. Sykdom/koronarelatert er gyldig fravær men må meldes ifra før
arrangementet starter for å slippe gebyr.
Tid/dato
Søndag 24/10 klokken 10:30 - 19:30
Arrangementet starter 10.30, innsjekk fra 10.00.
Sted
Ytterbøl senter i Marker. Ytterbølstranda 30, 1870 Ørje. Skiltet «Ytterbøl Senter»
fra Fv21
Mat
Det blir servert lunsj og middag med noe snacks imellom. Husk å melde ifra om
eventuelle matallergier.
Påmelding
Gruppevis påmelding snarest mulig, men senest 13/10
Link til arrangementet på min.speiding.no
Når gruppeleder melder på deltakere så skal evt. matallergier legges inn for hver
påmeldt. Det må også angi hvem som er hovedkontakt for hver gruppe.
Pakkeliste
Vi skal være både inne og ute, ta med klær etter vær.
Skrivesaker.
Godt humør! (Ellers blir det ikke merke)
Vel møtt!
Speiderhilsen,
Kretsstyret i Østre Østfold Krets

