Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 8/2021 - Kretsstyremøte
Sted:

Videomøte

Dato:

7. november 2021, 19:30

Deltakere:

Michael Zetterlund (styrets leder), Thomas Francis Karlsen (styrets nestleder
og styresekretær), Øyvind Pettersen (styremedlem), Signe Hagen Næsje
(styremedlem), Lars Johan Bekken (varamedlem), Marie Berget (varamedlem)

Deltok ikke:

Kristian Fog (styremedlem og styresekretær), 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
Velkomsthilsen

2. Valg av møteleder
Signe Hagen Næsje

3. Valg av referent
Thomas Francis Karlsen

4. Høstforum
Skuffet over lite deltagelse, men de som møter stiller med mange folk. Vanskelig å selge inn
arrangementet til nye speidere. Innholdet blir fort "tørt". Arrangementet var vellykket og programmet
gikk bra følte vi for de som deltok.
Småspeider: Opprydning i statutter for småspeiderleir.
Tropp: KK i friluft var ett ønske. KK gjennomføres i skogen, men med bilvei frem til
overnattingstedene. Utradisjonelt speidertur for eksempel bowling for å bli kjent på tvers av gruppene
var også ett ønske.
Rover: Roverne ønsker å leie Havbråt sommeren 2023 for en felles roverleir.
De har opprettet en Spondgruppe for alle rovere i øøk for å gjøre kommunikasjon enklere. Roverne i
kretsen ønsker å arrangere møter 4-6 uke for å bli en mer sammensveiset gjeng.
Terminliste: Blir sendt ut med innkallelsen til UKS. Små endringer om datoen for alpin da de
antageligvis er lite med snø den helgen.
Hengekøyeturen, sosial ledersamling og kick off bør revurderes da alle disse er på samme helg.
Forlenget terminliste frem til sommeren 2023 for å gjøre det enklere for arrangører å booke steder.
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5. UKS
Småspeiderstatuetter Jim
KK i skogen Heidi og med gruppene
Terminliste Thomas og Øyvind
Budsjett Kristian
Vandrertur og ledertrening fra Øystein.
Kretsleir/Regionsleir Michael
Oppdatering valg Flemming og Jon Gunnar
Frivillighetens år Michael/Thomas
Oppdatering fra ombudet. Flokk/tropp/rover/leder.
Invitasjon skrives av Michael
Gaver Thomas med ﬂere. Hildegunn er vertskap.
Min speiding arrangement opprettes av Thomas.
Påmeldingsfrist: 2 des.
Tor 9 des. i Askim. Kl.18.30 for oss i styret.

6. Småspeiderløft
Arrangementet var vellykket. Resterende luer selges til gruppene.
Litt færre enn tidligere, men var passe antall. Det var ca. 100 deltagere.

7. Roverjulebord
Skal være i Spydberg. Lør-søn med overnatting.

8. Økonomi
Kristian var ikke tilstede. Tilsynelatende under kontroll av det vi ser av regnskapet.

9. Eventuelt
Michael nevner at en i kretsen fortjener hederstegn. At vi sender en forespørsel til forbundet. Michael
tar ansvar.
Plaster med "Learning by doing" som reklame til gruppene.
Neste møte 12.12. Forberedelser til Kretsting. Innkalling sendes av Øyvind.
Ber alle sette seg inn i kjøreplanen for kretsting.
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