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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 9/2021

Sted: Teams
Dato: 12. desember 2021, 19:00
Deltakere: Michael Zetterlund (styrets leder), Thomas Francis Karlsen (styrets nestleder

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

Deltok ikke: Lars Johan Bekken (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. Kretsleder ønsker velkommen til møte

2. Valg av referent

Thomas Francis Karlsen

3. Valg av møteleder

Michael Zetterlund

4. Uks

Møtet gikk bra og vi fikk igjennom en god del diskusjoner som var viktig å ta i forkant av kretstinget. 
Referatet er skrevet og ble oppdatert underveis under møtet. Blir sendt ut til gruppeledere i morgen.
Kretsstyret føler vi har gjort ett godt forhåndsarbeid og forhåpentligvis spart en del diskusjoner med
dette. Resultatet vil sees på kretstinget. I forhold til avlysning av lokale og mat får vi ingen utgifter i
forbindelse med dette.

Valg av trinnkurs gjøres via avstemmning på facebook.
Småspeiderleir: Statuttene må endres føre terminlista blir godkjent.
Hengekøyetur: Enda et mulig alternativ, blir besluttet på kretsting.
Småspeiderløft: Om det skal være på Romsåsen må det være 8/10 for at det skal passe for
Romsåsen ifølge småspeiderombud Jim.
 
Lederintro: 25. januar 2022
Kurs: Dato bør settes av speiderombudet eller den som skal gjennomføre kurset. Speiderombudet er
enda ikke på plass og det haster med å plassere datoene. 
Følgende datoer er forslag fra kretsstyret:
Førerpatruljekurs: Forslag om 12-13 mars. 
Peffkurs 1: Forslag om 26-27 februar (13-16 år?)
Peffkurs 2, emnekurs og Havbraattur for rovere i 2023 til roverombudet blir bestemt nærmere.

Gjennomgang av budsjettforslag for 2022, se egen post.
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5. Regnskap

Budsjettpostene for 2022 ble gjennomgått.
Diskusjoner om de ulike postene og størrelsen på disse, men ingen store endringer.
Ønske om å opprette egen bankkonto med "utlandsfondpengene" for å kunne skille ut rentene og
lignende direkte der. 200.000 kr tilhører utlandsfondet.
Opprette eget punkt under kretsstyrets poster for Orgbrain og skille denne ut fra "Andre utgifter".
Småspeiderposter: Alle postene er ok.
Speider: 4 kurs for 16.000 kr er knapt, men det kan omdisponeres fra de andre postene ved behov.
13-16 arrangement er luer til speiderne. 
Rover: 10.000 kr til alpintur flyttes til neste år og bindes til Havbraattur.
Støtte til roverleir: Fjernes og flyttes til neste år når Havbraat skal gjennomføres.
Leder: Posten Sosial ledersamling / UKS jul skilles. UKS arrangeres av styret og bør falle inn under
deres poster.

Kristian ønsker å overføre mindreforbruket for 2021 over i fond. Egen sak opprettes til kretsting.

6. Årsmøte

Se kjøreplan, eget skriv med frister og informasjon. ØØK - kretsstyret\05 - Kretsting\2022 - Kjøreplan
for kretstinget 2022.
Arbeidsmøte fysisk 17.jan og digitalt 30 jan.
Gaver: Bestille økser til mest vekst, blomst til arrangør ++ Michael koordinerer med Marie

7. Eventuelt

Neste møte fysisk 17.jan hos Marker kl. 18.30. Kristian kaller inn.
Nytt møte digitalt 30 jan.
Det bør lages retningslinjer for søknader for støtte til lederløft og lignende.
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12. desember 2021

Michael Zetterlund

602a6b9418350a517cc5d59a

Thomas Francis Karlsen

602a6ce118350a517cc5d690

Kristian Fog

602ad0e018350a517cc61a9a

Øyvind Pettersen

602adb0e18350a517cc627a8

Signe Hagen Næsje

602adba618350a517cc6283c

Michael Zetterlund

2021-12-13 08:49 UTC

602a6b9418350a517cc5d59a

Thomas Francis Karlsen

2021-12-12 20:15 UTC

602a6ce118350a517cc5d690

Øyvind Pettersen

2021-12-12 20:54 UTC

602adb0e18350a517cc627a8

Signe Hagen Næsje

2021-12-12 20:22 UTC

602adba618350a517cc6283c



Lars Johan Bekken

602adb3e18350a517cc627cd

Marie Berget

602adb6c18350a517cc6280b

Rolf Hansen

602adb8e18350a517cc62825
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