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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 3/2022 - Konstituerende kretsstyremøte

Sted: Ulveveien 25, 1890 Rakkestad
Dato: 20. februar 2022, 20:00
Deltakere: Thomas Francis Karlsen (styrets leder og styresekretær), Michael Zetterlund

(styremedlem), Kristian Fog (styremedlem og styresekretær), Øyvind
Pettersen (styremedlem), Trine Lise Øwre (styremedlem og styresekretær),
Rolf Hansen (varamedlem), Eirik Aleksander Johansen (varamedlem), Hans
Ludvig Nordgjerde (varamedlem)

Møteleder: Thomas Francis Karlsen

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

1. Godkjenning av innkalling

Godkjent

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes

2. Valg av møteleder

-

3. Valg av referent

-

4. Evaluering kretsting

Fungerte bra, stemme telling fungerte også. 
Innspill fra Michel om å lage en kort instruks for hvordan et tellekorps fungerer og hva som skal
gjøres. Michael følger opp dette.
Hyggelig å få spisk kake igjen, selv om det ble litt over tiden. Mulig vi bør invitere til 16:00 neste år slik
at det ikke blir for dårlig tid.
Valgkomiteen har gjort en god jobb i år. Veldig god gjennomgang. 
God kontakt med gruppene. Vedrørende fremlegging av budsjett var det greit å vise frem kun
hovedpunkter men viktig å ha alle poster i sakspapirene.
Vi sparer mye tid på god forankring av terminliste og budsjett tidlig.(høstforum, UKS)
Gruppe presentasjoner gir et godt avbrekk og gir innsikt i gruppenes arbeid. Også hyggelig for
speidere som er med. 
Styret var generelt godt forberedt og hadde papirer og sakslister i god orden. 

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
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5. Introduksjon av alle sittende og nye medlemmer i patruljen

Thomas:
Hører til i Halden. Vært i styret i to år. og vara før dette. Har også vært gruppeleder i flere år. Er aktiv i
gruppe og på turer. Jobber som Elektriker og bor i Halden.

Øyvind:
Gruppeleder Lande Vært med flere år i styret, vært med i Fredrikstad siden han var 8 år. Jobber på
Nortura

Michael:
Svensk traff en speider jente på leir i Finland og havnet i Norge. 
Tilhører Askim. Gruppe assistent, og holder styr på speiderhuset i Askim

Kristian:
2. året i styret. Marker speidergruppe, jobber i Indre Østfold Kommune. 

Trine-Lise:
Speiderleder i Marker, bor i Rømskog. Brenner for barn og ungdom.

Rolf:
Vært med ett år som aspirant, vært i speideren siden 2006, med et lite opphold under utdanning.
Jobber som lastebilsjåfør

Hans Ludvig:
Jobber som rørlegger, vært i speidern i ca 5 år.

Eirik
Fra Skjeberg, vgs. i Sarpsborg. Er med i styret nå for å lære litt

6. Konstituering av nytt styre

a. Øyvind stiller som vise kretsleder
b. Michael sender melding til brreg.
c. Michael har begynt på dette og melder inn
d. Thomas har oppdatert websider i dag
e. Kristian oppdaterer, trenger personnummer til ny kretsleder
f. Utført av Thomas
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7. Arbeidsmetodikk og fordeling av faste oppgaver mellom kretsstyre
medlemmene. Inklusive overlevering fra avtroppende styremedlemmer

a. Trine-Lise
b. Michael og Thomas samarbeider
c. Thomas med aspiranter
d. Thomas
e. Rundgang
f. Styret holder i nærliggende grupper ved behov Thomas tar Halden, fossekallen, Rakkestad. Michael
tar Indre Østfold gruppene, Øyvind tar Sarpsborg grupper. 
g. Thomas
h. Aspiranter med støtte fra Thomas
i. Kristian
j. Ingen innspill

8. Oppfølginger fra kretsting

a. Ferdig, ligger på kretsstyrets mappe
b. er publisert
c. Er publisert
d. Er oppdatert, blir publisert
e. Følges opp av Michael, lage ferdig design, få pris og bestille.
f. Følges opp av Thomas

9. Status økonomi

Kretsstyret gir kasserer fullmakt til å kjøpe fond for avsatte midler uten ytterligere godkjenning i
styret.

10. Årsrapport og regnskap til NSF

a. Sendes inn på min speiding
b. Thomas og Michael avklarer dette mellom seg.
c. Ingen

11. Orgbrain

Saken utsettes til neste møte

12. Kommende arrangementer

i. Flere spedere med. en tur med fritt program og mye ost. Sovet ute på fredag og inne på lørdag
ii. Ligger publisert på min speiding. Skal være på Skrabberud. Påmelding mottatt fra Rakkestad
iii. Heidi og Øyvind arrangerer. Ligger ute på min speiding. Fått påmelding og spørsmål om innholdet i
kurset. De            som går vil få fullført peff 2 i speider CV
iv. Trinn 1 kurs. Ledertrenerne melder om god kontroll på kurset. dato er endret til 18-20.03
v. En god samling med gode innspill og ideer. Thomas, Rolf og Øyvind reiser

Kretskonk: Øyvind jobber sammen med Heidi 
NM: Kretsleder har fått mail fra ombud om dette. Vi er tidlig ute og tar opp dette igjen i april.
Lederintro: Holdes 8. mars i Askim. Greit at kretsleder er med på denne type arrangement og ønsker
velkommen.



Side 4 av 5

13. Eventuelt

Det er flere muligheter for å sende mail til grupper.
Kretsen bruker mailgrupper via one.com
Det er også en mulighet til å bruke min.speiding
Michael ønsker å gå gjennom løsningen med Ombud og finne en god løsning som ivaretar GDPR på
en god måte. Det vil også være lurt med en felles liste med sentral administrering for alle enheter da
det kan by på utfordringer nå personer bytter roller.

14. Neste møte

Neste møte:  27.03.22 kl 20:00
Ordstyrer: Thomas
Innkalling/Referent: Øyvind

Det var enstemmighet i alle avstemningene.


