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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 1/2022 - Arbeidsmøte kretsting 2022

Sted: Marker rådhus - møterom 1
Dato: 17. januar 2022, 18:30
Deltakere: Michael Zetterlund (styrets leder), Thomas Francis Karlsen (styrets nestleder

og styresekretær), Kristian Fog (styremedlem og styresekretær), Marie Berget
(varamedlem), Rolf Hansen (varamedlem)

Deltok ikke: Øyvind Pettersen (styremedlem), Signe Hagen Næsje (styremedlem), Lars
Johan Bekken (varamedlem)

Møteleder: Michael Zetterlund

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

1. Valg av møteleder

Michael Zetterlund velges som møteleder.

2. Valg av referent

Thomas Francis Karlsen

3. Informasjon fra kretsleder om mål for møtet

Forberede kretstinget

4. Møteform Digitalt eller Fysisk

Rakkestad har leid Festsalen til Rakkestad Kommune da denne har større kapasitet enn
speiderlokalet.
Anslår 50 deltagere. 
Per 17 januar: Vi forventer at regjeringen kommer med nye oppdateringer vedrørende
koronarestriksjoner 28 januar. Evt. revurderinger angående gjennomføring av fysisk eller digitalt møte
blir besluttet på neste kretsstyremøte. Vi vurderer hybridløsning, men store utfordringer angående
gjennomføring. Stort ønske om fysisk gjennomføring av kretsting.
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
Steinar spør kommunelegen.

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte
fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

5. Regnskap

Gjennomgang av regnskapet for 2021 og klargjør regnskapet for å sende til revisjon.
Forventet at VBUR-midlene blir mindre og inntektene til kretsen blir lavere. 
Oppdatering av notater i budsjettet.

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
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6. Ferdigstille sakspapirer

Flere dokumenter ble ferdigstilt og klargjort for publisering på www.ook.no. Andre saker ble diskutert
og satt frist for når de skal klargjøres. Fordelt ansvaret på de ulike sakene til hver enkelt i styret.

7. Sekretariat

Stemmesedler, fremmøte og delegatliste har teknisk ansvar for.
Møteledere er Eli fra Skjeberg og Geir fra Borg.
Referent er Knut Ivar fra Trøgstad og Bjørgis fra Marker.

8. Valgkomite

Vi fikk en oppdatering angående hvilke posisjoner i kretsstyret som er ledig. Styremedlem kretsstyret
(2 personer)
• 2x Varamedlem kretsstyret (våre aspiranter)
• Speiderombud
• Et nytt medlem til neste års valgkomite

9. Andre oppgaver

Marie bestiller gaver og fått beskjed hvem som skal få de. Diskutert leir og avventer til Kretsstinget
med å avgjøre saken.

10. Eventuellt

Neste møte kalles inn av Michael.
Digitalt søndag 30.01 kl. 19.30-21.00
Styre + ombud + teknisk + møteledere + valgkomiteen.
Møtet hevet 21.45

Det var enstemmighet i alle avstemmingene.


