Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 3/2022 - Styremøte på KK 3/2022 Styremøte ØØK
Sted:

Spydebergs speiderhytte, Ligotveien 187, 1821 Spydeberg.

Dato:

30. april 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)

Deltok ikke:

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 et møte.

1. Godkjenning av innkalling
Innkalling enstemmig godkjent

2. Valg av møteleder
Thomas F. Karlsen

3. Valg av referent
Thomas F. Karlsen

4. Er det noe fra forrige møte?
5. Arrangement kommende og gjennomførte
KL/KS samling og roverombudsamling gikk fint. Marie og Simen hadde en vellykket roversamling der
de lærte om styrearbeid og ble kjent med nabokretsene. Roversamarbeid med Fredrikstad ble startet
og et forhåpentligvis blir det et vellykket samarbeid.
KL/KS Deltok Rolf, Øyvind og Thomas. Flere ting ble diskutert og blant annet bruk av både
WOGGGS og WOSM på skjorta ble godkjent
KK Tropp (29.04 - 01.05) Enn så lenge er helgen vellykket, hyggelig å se små og store samlet igjen.
Småspeiderleir (10-12.06) Michael følger opp Jim på hvilke planer det blir.
Sosial Ledersamling / Emnekurs Førstehjelp. Marianne presentere å leie inn Norsk Førstehjelp Indre
Østfold for å gjennomføre kurset Førstehjelp med oss. Dette blir lagt til samme helgen som sosial
ledersamling slik at disse kan kombineres med mulighet for overnatting. Sosial ledersamling skal
arrangeres av Lande og Skjeberg. De har undersøkt med Hafslund Gård og Inspira.
Hengekøyetur og kick off rover er foreslått at skal kombineres. 03-04/09. Roverombudet og
Troppsombudet skal diskutere de ulike løsningene sammen.

6. Søknader
VBUR årsmøtet ble gjennomført, Kristian og Thomas deltok.
Ønske om et vedtaksbrev om søknadene til utlandsfond som ble godkjent. Thomas sjekker opp.
VBUR søknad er startet på.
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Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).

7. Kretshelt ( Fremgang)
Mikke endrer til Kretshelt. Øke størrelsen 4-6mm. Undersøke oppstartpris.

8. Eventuelt
Utlandsfond søknader - Ingen flere søknader mottatt.
Regionsleir - innkalling til møte på mandag 02.05. Kristian og Thomas deltar.
Ledertrener - samarbeid på tvers av kretser. De ulike ledertrenere fra de ulike kretsene treffes for å
utarbeide en felles terminliste for de ulike kursene de holder. Kursene til de andre kretsene føres opp
i hverandres terminlister. Dette er nevnt for Øystein (Ledertreneren) og han er positiv til dette. Han
skulle ta det videre med Ingunn.
Hans Ludvig og Simen (roverombud) deltok ikke på møtet, men alt ble gjennomgått med de på
forhånd da de var tilstede på kretskonkurransen.
Heidi (speiderombud) deltok på deler av møtet.
Marianne (speiderombud) deltok på hele møtet.

9. Økonomi
Bever og småspeider ligger bra an budsjettmessig.
Tropp har brukt en del og må mulig flytte over mellom de ulike postene for å gjennomføre flere
peffkurs.
Rover har hatt bra med aktiviteter, men budsjettmessig er det bra.
Lederombudet har enn så lenge ikke brukt noe særlig med midler. Planlagt kurs i august.

10. Neste møte
Søndag 29.05. Hjemme hos Thomas, med matservering. 16.00
Det ble fattet følgende vedtak:
Søndag 29.05. Hjemme hos Thomas, med matservering. 16.00
Thomas kaller inn til møte.
Det var enstemmighet i alle avstemningene.
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