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Referat kretsstyremøte 14. desember 2020 på Zoom 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, og Mats Carlsen 
samt Ole Harald Flåten  
 
Forfall: Magnus Helmer Hansen og Kristine Slettom 
 

 
 
 
 
Sak 83/20 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 2. november 2020  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 2. november 2020 godkjent uten endringer. 
  

Sak 84/20 Ekstraordinære søknader 
Vi har søkt og fått signal om at vi kommer til å få: opp til kr 30.000 fra FNF og 
kr 5.000 fra VBUR. Dette er fylkeskommunale midler som skal avhjelpe følger 
av Korona-pandemien. Det foreslås at pengene settes av til så støtte speidere 
som pga følgene av Korona-pandemien, ikke har økonomi til å fortsette i 
speideren. Midlene overføres gruppene etter søknad til å dekke kontingent. 
Vedtak: Speidergrupper som har speidere fra familier som sliter økonomisk 
kan søke kretsen om midler for å avhjelpe det. 

 
Sak 85/20 Roversatsing framover  

Morten lager en plan for roversatsing 2021. Kartlegger rovere i kretsen. 
Morten har ringt rundt til alle gruppene og fått kontaktinfo til roverne. På 
nyåret vil han kontakte roverlederne og undersøke hva de ønsker. Lage en 
egen gruppe for roverledere. Det skal være roverlandsleir neste år. Kanskje 
dette er noe å jobbe fram mot. Mangler info fra de to MS-gruppene. Alf 
sender over aktivitetsliste fra forrige roverombud. 
Vedtak: Tatt til orientering. Følger opp på neste møte. 

 
Sak 86/20 Vinterspeiding er UTE 

Alf starter planlegging og lager en prosjektgruppe. Har spurt en del rovere om 
de kan være med og hjelpe. Har ikke fått positiv tilbakemelding. Ikke funnet 
leirområde ennå. Per i dag er det kun aktuelt med en-manns overnattinger 
(hengekøyer – furuskog). 
Vedtak: Tas opp på nytt neste møte. 
 

Sak 87/20 Småspeidersamlingen 
Mats skaffer arrangører til Småspeidersamlingen 2021. Opplegg er klart, men 
noen må ta ansvar. Undersøker videre til møte. 
Vedtak: Tas opp på nytt neste møte. 
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Sak 88/20 Tiurleiken 

Anders har kontaktet Espen Garder som var leder for komiteen i 2020. 
Tiurleiken ble ikke arrangert i år. Tiurleikkomiteen har laget ett opplegg de kan 
bruke i 2021. Tiurleiken skal fungere som desentralisert NM. Anders hører 
med Ove Bartho om han kan bli med også - OK. Alf hører med KM. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 89/20 Oppfølging av grupper 

Anders snakker med ledertrenerne om en plan for oppfølging av gruppene. 
Kun Johannes synes dette er en god ide. Ledertrenerne ønsker en idemyldring 
sammen med Kretsstyret om saken. De inviteres til kretsstyremøtet 11. januar 
på zoom. 
Vedtak: Ledertrenerne inviteres til kretsstyremøtet 11. januar 2021. 

 
Sak 90/20 Aktiviteter 2021 

Alle: Sannsynligvis vil koronatiltakene gjelde minst fram til sommeren og vi må 
planlegge arrangementene i henhold til dette. Kretsstyret vil følge de rådene 
som gis av myndighetene. Legge inn roverarrangementer i terminlista. Ønsker 
å planlegge for gjennomføring og forholder oss til gjeldende koronaregler. Tar 
opp diskusjonen 11. januar. 
Vedtak: Alle aktiviteter planlegges for gjennomføring, men tilpasses til de til 
enhver tid gjeldende regler. 

 
Sak 91/20 Ledersamling januar 

Magnus lager et opplegg for ledersamling og presenterer dette på møtet. 
Ledersamlingen 26. januar går enten digitalt, arrangeres innendørs etter 
gjeldende regler eller må holdes ute. Det må lages et opplegg som er 
spennende, matnyttig og aktuelt for ledene. Ansvar for dette har Magnus. Vi 
planlegger at dette skal gå digitalt.  
Program: Desentralisert landsleir – invitere NSF og Birdy. Alf inviterer.  Ta også 
opp resultatet av samtalen med ledertrenerne. Kl 18:00. 
Vedtak: Ledermøtet 26. januar går digitalt. 

 
Sak 92/20 Speidertinget 

Rapportering fra Speidertinget. Ble gjennomført digitalt med Google form ved 
avstemning. Fungerte fortreffelig. Godt gjennomført ting, men man mister det 
sosiale. Vedtatt ny lovtekst som omfatter kretsstyret bl.a. Ingen spesielle 
saker som må følges opp av kretsen.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 93/20 Spillemidler 
FNF jobber for at speiderhytter kan søke om tilskudd fra tippemidlene. 
Vedtak: tatt til orientering. 
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