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Østre Østfold Krets av Norges Speiderforbund
Protokoll fra Styremøte 6/2022

Sted: Digitalt møte

Dato: 6. november 2022, 19:00

Deltakere: Thomas Francis Karlsen (styrets leder og styresekretær), Michael Zetterlund (styremedlem),
Trine Lise Øwre (styremedlem og styresekretær), Eirik Aleksander Johansen (varamedlem) og
Rolf Hansen (varamedlem)

Deltok ikke: Kristian Fog (styremedlem og styresekretær), Øyvind Pettersen (styremedlem) og 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. Innkalling

2. Valg av møteleder

Thomas Francis Karlsen velges som møteleder.

3. Valg av referent

Michael ble valgt som referent

4. Høstforum 2022

Tidsmessig gikk det etter plan. Mulighet for litt mer program i begynnelsen av dagen. Kanskje noe med litt
"trøkk" for å få en god start. 

Lokaler
- Store rommet fungerte bra. Hadde vært enda bedre hvis vi hadde hatt grupperom i tillegg

Program (faglig)
- De fleste økter gikk bra/var relevante
- Spond/kommunikasjon++. Gode diskusjoner og forskjellige opplevelser i gruppene.
- Skape engasjement - fin økt om alternative "styrker" med barn og ledere som vi ikke alltid tenker på 
- Terminliste og budjett. Litt annerledes taktikk i år - terminlista styrer på mange måter budsjettet. 
- Info om regionsleir, Kandersteg, vandrerturer
- Speiderdemokrati for dummies
- Valgkommittee
- Ledertrener - info om kurs, stemte frem kortkurser (ønskeliste)

Program (ikke faglig, lek osv)
- Burde hatt litt mer forberedt, men det var utfordrende vær. I tillegg ønsker om kortere dag (vi dro hjem ca 30
min tidligere enn planlagt)

Forbedringer:
- litt kortere pauser
- mikse noen aktivitetet med "vandrertur 2.0"

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
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5. UKS møte

Marker er godt igang med planlegging. Mat er bestilt

Påmelding er åpen i min.speiding.

Det er ønskelig at også kretsstyremedlemmer melder seg på (direkte)

Oppgaver:
- sende invitasjon til gruppeledere og legge ut på web++ (Thomas)
- forberede sakspapirer
-- Terminliste (Thomas)
-- Budsjett (Kristian)
-- Øvrige saker 
--- (kk tropp - endre egenandel fra per patrulje til per speider) (Michael)
--- deltakelse på NM i speiding (Michael)
- Valgkommittee (Flemming og Geir)
- Kretshelt - utlyse ønske om kandidater
- Evt

Gave/noe til teknisk - Rolf

6. Status økonomi

Regnskap er godt oppdatert. Høyt forbruk pga høyt aktivitetsnivå (luksusproblem). 

7. Overdragelse av Greåkers kirkes speiderkoie

Det ble fattet følgende vedtak:

ØØK kretsstyre godkjenner forslag til overdragelse av Greåker speidergruppe sin speiderkoie til Greåker
menighetsråd. 

8. Kretshelt

Merke ferdig produsert - oppbevares hos kretsleder

Enkle kriterier (kretsstyrets egne regler)

Kretsstyret beslutter om tildeling

Første tildeling blir på kretsting i februar 2023

Kandidater (utover evt. styre/ombud som normalt får etter 2 år i vervet)
- Øystein (pga innsatsen med vandrerturer)
- Flemming (innsats på forrige kretsleir, valgkommitte, teknisk arrangør++)
- og sikkert mange flere

9. Hederstegn / Æreskniv

Forslag til kandidater ble diskutert og videre arbeid delegert
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10. Arrangementsrapport

Styrets egne rapporter som mangler. De med navn er ansvarlige for å ferdigstille rapport

Kretsting 2022 (Michael)
KL/KS (Kristian)
Roverombudssamling (Marie)
Speiderforum (Trine og Timothy)
Roverleir Eldorado (Marie++)
Roverforum (Rolf og Hans Ludvig)
Høstforum (Thomas)
Speidertinget (Thomas
UKS møte (Michael)

11. Neste møte

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

6. november 2022

Thomas Francis Karlsen

602a6ce118350a517cc5d690

Michael Zetterlund

602a6b9418350a517cc5d59a

Trine Lise Øwre

6201776ebe1af31e8c2eeb85

Thomas Francis Karlsen

2022-11-09 09:52 UTC

602a6ce118350a517cc5d690

Michael Zetterlund

2022-11-07 09:20 UTC

602a6b9418350a517cc5d59a

Trine Lise Øwre

2022-11-07 12:55 UTC

6201776ebe1af31e8c2eeb85


