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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Styremøte 4/2022 - Styremøte #4

Sted: Fridheimveien 5B, 1778 Halden

Dato: 29. mai 2022, 16:00

Deltakere: Thomas Francis Karlsen (styrets leder og styresekretær), Kristian Fog (styremedlem og
styresekretær), Trine Lise Øwre (styremedlem og styresekretær), Øyvind Pettersen
(styremedlem), Eirik Aleksander Johansen (varamedlem), Hans Ludvig Nordgjerde
(varamedlem) og Rolf Hansen (varamedlem)

Deltok ikke: Michael Zetterlund (styremedlem)

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

Denne gangen inviteres det inn til en sommeravslutning hos Marie og Thomas med ombud. Styremøte med en
hyggelig middag og dessert står på planen.

Innkallingen enstemmig vedtatt. 
Lederombud Marianne Wiker Stensland, Roverombud Marie Berget og Småspeiderombud Jim Skare var også
tilstede.
Inviterte men ikke tilstede: Roverombud Simen Thygesen, Speiderombud Heidi Annie Lunde og
Kretsstyremedlem Michael Zetterlund.

2. Valg av møteleder

Thomas F. Karlsen

3. Valg av referent

Thomas F. Karlsen

4. Er det noe fra forrige møte?

Gensere/jakker til kretsstyret og ombudene.
Trine-Lise kom med forslag som ble stemt inn.
Gensere til Ombud+styret. ca. kostnad 9100 kr.
Gensere+stort trykk av logoen til ØØK på rygg ordnes av speidersport.
På fremsiden sys kretsmerket på av deg selv. Årstallet du er med i styret eller ombudet trykkes på høyre arm av
deg selv med strykejern.
Type genser ble bestemt på forrige møte, se tidligere referat.
Trine-Lise ordner utskriften av årstall og bokstavene til kretsstyret/ombudet. 

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
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5. Arrangement kommende og gjennomførte

Småspeiderleir (10-12.06) Ca. forventet antall 90 deltagere. Påmeldingsfrist 1 juni. 
Sosial Ledersamling / Emnekurs Førstehjelp. Inspiria har ett opplegg de har tilpasset til budsjettet våres på
7000kr. 
Emnekurs Førstehjelp (19-20.08) Se tidligere info i forrige referat. Overnatte hos Lande i Løypeveien.
Overnattningskostnad ca. 400-500 kr. 
Marianne lager en invitasjon til emnekurs. 
Øyvind lager en invitasjon til Sosial Ledersamling og legger ut invitasjon til begge arrangementene på
min.speiding.no
Hengekøyetur og Kick-Off: Helga uke 36. 50-100 kr deltageravgift. Fre-søn deltager. 9-11.sept. Gjennomføres i
Halden

6. Søknader

VBUR innsendt og ok. 
Vedtaksbrev sjekket opp og ingen tidligere skriv er laget.
Søknad fra Øystein Bøhler for reise til Kandersteg. 1500 kr innvilget. Har et foredrag på Høstforum.
Søknad fra Marie Hovland for reise til Kandersteg 1500 kr innvilget. De tidligere søkere og Marie fordeler uka
mellom seg. De tidligere deltagerne får beskjed.
Kan forvente flere søknader og styret har godkjent at de andre søknadene som kommer inn i forbindelse med
Kandersteg i 2022 blir godkjent av kretsleder og kasserer uten et styremøte. 

7. Kretshelt ( Fremgang)

Se tidligere referat. Ingenting nytt.

8. Eventuelt

Regionsleir 2023 - Presentert de 2 ulike leirplassene, Fredriksten Festning og Hvam Vidregående skole. Det ble
snakket mye om spenningen om reise til leirsted og med 4 stemmer for Fredriksten festning og 5 stemmer for
Hvam blir det stemt for Hvam i regionsleirmøtet. 

Havbraat - Roverleir 2023.  Aldersfordeling om hvem som blir prioritert i påmeldingen. 1 klasse på videregående
og eldre ungdommer får 14 dager på å melde seg på først.
10. klasse får mulighet til å melde seg etter det. (Roveraspiranter)
Andre kretser får mulighet til å melde seg på 2-3 uker etter det igjen.
Oppdatere statuetter for utlandsfond. Michael blir purret opp. 

Innspill til Høstforum. Åpen diskusjon om kretskonkurransen og andre arrangementer på hvordan speiderne
følte arrangementene var. 

9. Økonomi

Statusoppdatering. Høy aktivitet med mye penger ut av kretsen. Kasserer tar en god gjennomgang med
ombudene og viser de hvordan ligger an. 
NM i speiding blir dyr i år, ønskelig å gi en god støtte. Deltageravgiften er 4000 kr per patrulje pluss reise til
Levanger.
Enstemmig vedtatt at gruppene dekker 2500 kr per patrulje.
Resten av kostnaden tar kretsen for reise og deltakeravgift til NM.  Det er kun budsjettert med 5000 kr til NM +
5000 kr i øvehelg. Totalt 10.000 kr til NM. 
Forventet en kostnad på 40.500 kr for reise og deltageravift for 3 patruljer. 
Styret utarbeider føringer for fremtidige NM som blir stemt over på kretstinget. Forslag blir vist frem på UKS.


