
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Referat for UKS nettmøte 
 

Sted:  Nettmøte 

Dato/tid: 9.des 2021 

Møtesleder: Michael Zetterlund 

Referent: Signe Hagen Næsje 

Deltakerliste utvidet kretsstyremøte: 

Gruppe Representant 

Askim Speidergruppe Marianne, Michael, Hildegunn, Ingunn, Øystein 
og Håkon 

Borg Geir 

Fossekallen  

Halden Signe og Thomas 

Lande Øyvind 

Marker Kristian og Bjørg Eva 

Rakkestad Jim 

Sarpsborg FSK  

Sarpsborg MS  

Skjeberg Therese, Lars og Eli 
Spydeberg Simen 

Tomter  

Trøgstad Knut Ivar, Rolf og Flemming 
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1. Konstituering av møte (Michael) 

a.      Valg av møteleder (Michael) 

b.      Valg av referent (Signe) 

c.      Godkjenning av innkalling – godkjent. 

 

2.      Orientering om prosessen fra høstforum til kretsting - beskrivelse i innkalling (forslag - 

Thomas) 

Thomas forklarer prosessen fra høstforum til kretsting. På høstforum vil vi få frem speidernes 

sine meninger. Prosessen fortsetter med et kretsstyremøte hvor styret jobber videre med sakene 

fra høstforum. På UKS blir sakene gått gjennom og diskutert, slik at kretstinget blir triveligere og 

enklere. På kretstinget blir det gjort formelle vedtak. 

 

3.      Oppfølging av saker fra høstforum++ 

a.      Terminliste (Michael) 

Michael går gjennom forslaget og terminlista.  

 

Thomas orienterer om alpintur, og problemer med valg av dato og mulig utsettelse. 

Øystein orienterer om Lederkurs 12/03, tankene er at lederne skal velge hvilket kurs som 

skal avholdes. 

 

KK: 29.april – 1.mai, ingen innsigelser på dato. 

 

Småspeiderleir: 10.juni – 12.juni, eneste utfordring med helga er statuttene til 

småspeiderleiren, disse skal oppdateres. 

 

Hengekøyetur etter ønske fra troppsspeiderne, kick-off og sosial ledersamling er satt på 

samme helg. Simen foreslår å kombinere hengekøyetur med rover kick-off.  

Geir foreslår å sette hengekøyeturen til speiderhytteturen, Thomas poengterer at det er 

samme helg som jota/joti, konflikt. Ingen beslutning tatt. 

 

Småspeiderløft; 24/9 eller 8/10, Hildegunn poengterer at det var et ønske fra høstforum 

om å ha det før høstferien med tanke på temperatur. Jim har bukket Håvard 

(speidersjefen) 8/10. for å være med på småspeiderløft.  

 

Vandrertur, datoen kan ikke flyttes. 

 

Høstforum: 23/10, ingen innsigelser på dato. 

 

Lederkurs: 28.okt – 30.okt 

Øystein poengterer at speider og roverforum er samme helg som høstforum, og spør om 

det skal inn i terminliste, dette blir lagt til. 

Thomas poengterer at speidertinget er 11-13.nov, og at det bør inn i terminliste, dette blir 

lagt til. 

 

Julebord rover; 25-27.11, fast dato. 

 

Kretsting 2022: Jim forteller at speiderhuset deres er utleid den datoen og lurer på om det 

er mulig å flytte. Styret sier det ikke er mulig å flytte. Konklusjon: finne et annet sted. 
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Nytt på terminlista: terminlista er utvidet med et halvt år slik at store arrangementer skal 

ha mulighet til å booke steder i god tid. Michael orienterer om datoer for store 

arrangementer i 2023, ingen innsigelser på dato. 

 

Mangler på terminlista som skal legges til: peffkurs, førepatruljekurs, emnekurs, 

lederintro 

 

b.      Budsjett (Kristian) 

Kristian orienterer om budsjettet. 

Gått gjennom budsjettet og sendt ut til ombudene for tilbakemeldinger. 

Kretsen har brukt Ca. 100 000kr under det som var budsjettert for 2021. 

Investert 250 000kr i fond etter forrige kretsting, 15 000kr i avkastning per dags dato. 

Budsjetterte inntekter 2022: 155 000kr 

 

Bever/småspeider: ingen innspill 

Speider: Michael legger fram forslag fra Flemming, ramma må utvides dersom det skal 

gjennomføres KK i skogen, pga. leie av toaletter.  

Rover: ingen innspill 

Leder: ingen innspill 

 

Foreslås et overforbruk på ca. 132 000kr i 2022. 

Se vedlegget om budsjett. 

 

c.      Rulleringsliste (Thomas) 

Thomas orienterer om rulleringslista som er utvidet til 2030. 

 Ingen innspill. 

 

d.      Småspeider (Jim) 

Jim orienterer om småspeiderløft og leir, og utfordringer med restriksjoner. 

Jim orienterer om utfordringer med statuttene til småspeiderleir/konkurranse og 

presenterer forslag til endringer.  

 

e.      Tropp  

På høstforum kom det ønske om hengekøyetur for troppen, det er satt av forslag til dato i 

terminlista.  

 

Buff til troppen var også et ønske. Kommentar om at vi har flest småspeidere, og bruker 

minst midler på dem. Spille ballen om buff videre til neste speiderombud, det blir ikke 

satt av ekstra penger, men neste speiderombud kan finne midler til det innenfor rammene 

til troppen. 

 

KK som rundløype. Om dette skal gjennomføres kom det innspill om at 

overnattingsstedene må være lett tilgjengelig for ledere.  

Mange syns dette er en god og spennende ide vi kan ha på sikt, men etter to år med 

Covid. UKS-møtet besluttet at KK-tropp gjennomføres som vanlig for å gi en roligere 

start for speiderne. 

 

f.       Rover (Simen) 

Vil ha mer samhold innad i kretsen med roverne og avholde ca. et møte i måneden fordelt 

rundt i gruppene. Har avholdt to møter, skulle hatt et i desember som er avlyst pga. 
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høyere smittetall. Opprettet en spond-gruppe for kretsens rovere for enklere 

kommunikasjon.   

Det er et ønske om leie av Havbraat i 2023, som en roverleir.  

 

g.      Leder (Marianne) 

Ønske fra ledere om emnekurs i 2023, blant annet livredningskurs. 

 

Utfordring til Marianne og å konkretisere det mer før kretssting og komme med datoer til 

terminlista. 

 

4.  Valg (Flemming) 

Mangler en vara, et valgkomitemedlem og speiderombud. Ønske om at gruppeledere kommer 

med forslag til navn. Roverombudet blir antageligvis to personer.  

 

5.      Frivillighetens år 2022 (Thomas) 

Ingen konkrete ting vi kan forholde oss til. Et år som skal hedre de frivillige.  

Speidernes dag 23.april. Poenget er at vi skal syns mer og verve flere. 

Oppfordring om å ta kontakt med egen kommune for å bli en del av deres planer. 

 

6.      Kretsleir/regionsleir 2023 (Thomas) 

Thomas snakket med Fredrikstad, Follo og Romerike på KL/KS. Follo har begynt å planlegge og 

vi er invitert. Må ta en avgjørelse og sende en representant om vi vil være med. 

 

Avstemning på høstforum, svakt flertall for kretsleir. 

Enighet om at dette må forankres på kretsting. 

 

7.      Vandrerturer (Øystein) 

11-13/02 og 30/9-2/10. 

Lederne må oppfordre speiderne til å delta, se reisebrev fra tidligere tur på ook.no. 

 

8.      Ledertrening (Ingunn) 

Gruppeledere må oppfordre og pushe både nye og erfarne ledere til å delta på kurs. Mange 

positive tilbakemeldinger på kursene og det sosiale. 

 

9.      Utstyr som kan lånes (Michael) 

a.      Anne-dukker 

b.      Kommunikasjonsradio 

c.      Beach flagg og roll-up 

d.      Prosjektor 

e.      Pamir-telt 

 

10.   Forberedelser til kretsting – veien videre (Michael) 

a.      Ferdigstillelse av årsrapporter 

b.      Gjennomgang og forankring av sakspapirer i egen speidergruppe 

c.      Påmelding – fokus på de yngre 

 

 

11. Eventuelt / åpen post 

 

Hildegunn: er det valgt underholdningssjanger til kretstinget? 

Forslag: leirminner, vår beste leiropplevelse eller en fast tradisjon i gruppa 
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Møtet hevet 21:15 

 

Signe Hagen Næsje 
 

 


