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ABspeiderne.no
Norges speiderforbund
Wøyen Gård, Gamle Lommedalsvei 33
1339 VØYENENGA

Tlf: 917 32 729
Hjemmeside: ABspeiderne.no
E-post: post@abspeiderne.no
Kontortid:
Mandag: 09.00 -15.30
Onsdag: 15.00 - 17.15
Torsdag: 10.00 -14.30

Org.nr: 971429593

REFERAT KS-MØTE 1 2017/18 - 15 mars 2017 kl 18:30-20:30
Tilstede:
Kretsleder Nils-Martin Haugen (NMH), visekretsleder Thor Gunnar Mathisen (TGM), Eirik
Måkestad (EM), samt kretssekretær Nina Dæhli (ND).
Meldt forfall: SAK 1 2017/18 – Kretssekretær informerer
Om post, telefon, e-post o.a.
a) Arbeider med korrigering av protokoll etter Kretstinget, sammen med tidligere
kretsleder Kjetil A Andersen (KA).
b) LOS, ND er i nær dialog med Nord-2017.
c) Nedre-Busk, en del kommunikasjon rundt komiteens arbeid.
d) Dialog med Hiorth-komiteen mht neste års Hiorth.
e) Innbydelse KK sendes ut i morgen.
f) Planlegging av Kalvøyadagen er i gang.
g) Søknader sendt til Bærum kommune, ABUR samt separat til Bærum angående
tilskudd Grønland.
h) Forespørsel fra ABUR om kurstilbud.
Kretsstyret tar dette til etterretning, se også under i sakene.
SAK 2 2017/18 – Kretsstyrets konstituering
Vi er kun tre i styret denne perioden. Det betyr at vi må overføre oppgaver på gruppene i
større grad. En gruppeledersamling settes opp i mai. Så LLH i juni.
a) Retningslinjene for drift av ABspeiderne ble gjennomgått, kapittel om kretsstyret.
b) Gruppene: Kontakt med gruppene skjer under GL-samlingene.
c) Dersom KS er inhabile, eller ute av stand til å beslutte i en sak, overføres saken til
GL-samling som lager vedtak.
d) Økonomi, Kjetil A Andersen tar fortsatt dette ansvaret, mot et vederlag.
e) I henhold til kretstingsvedtak skal kretsleder, visekretsleder samt kretssekretær ha
signaturfullmakt. Dette ordnes etter at kretstingsprotokollen er sendt inn og styret
formelt registrert hos forbundet.
f) TGM følger opp de to komiteene, informerer styret ved behov. EM følger opp rover,
samt peff/ass. NMH følger opp NSF, lederutvikling, regionen. Arrangementer tas
underveis. Hjemmesidene følges opp av NMH.
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g) KS sender utskrift fra nettbank/kopi av kvittering for forbundskontingent, samt konto
til Nina. Så får vi refundert denne.

SAK 3 2017/18 – Oppfølging Kretsting
a) Ferdig med årsmelding, NMH dobbeltsjekker
b) Protokoll til signering, NMH dobbeltsjekker og signerer som KL
c) Ny mal for årsmelding 2017-18, NMH jobber videre med dette.
d) Komiteene, se sak 2-f samt 9.

SAK 4 2017/18 – Arrangementer siden sist
a) Hiorthen avlyst, ND har god dialog med Hiorthsjefene om neste års Hiorth. Det blir
to stedsalternativer, ett i tilfelle lavlands-Hiorth.
.
SAK 5 2017/18 – Kommende arrangementer
a) Camp Villmark. KA kommer med egen info. Se også egen info.Gruppene ordner
selv.
b) GL-samling: 10.05. (NMH lager invitasjon, saksliste KS-arbeid og leir). Peffkurs,
Morodag,
c) (Påskeleir, NSF-arr. EM har sendt videre info.)
d) Kretskonk: KA og ND vært på møter, oppgavene er på track, invitasjon i morgen.
Påmelding innen utgang av 18.april. Felles middag og leirbål som tidligere. NMH
stiller, EM også.
e) Kalvøyadagen: ND og Tanja G samt to fra KM. Blir møte med det første. Alt avklart
med kommunen.
f) LLH: Alle tenker til neste møte. Enten juni eller august/september.
g) Høstens arr som trenger ansvarlig: Morodag tilbake til oktober. Peffkurs. Spør GL.
h) PLH, tenke på tidspunkt samt tema. RLH, tenke på tidspunkt samt tema.
i) JOTA/I: 1.Rykkinn og Høvik Verk snakker sammen om felles arrangement.
j) Peffkurs 3, Nina sjekker om alle har fått gjennomført, og når det passer for
evalueringskveld. NMH følger opp.
k) Årsmøte ABUR, ND sjekker dato så ser vi hvem fra styret som kan stille.
SAK 6 2017/18 – Nord-2017
a) Containere, ND og KA i dialog med forbundet. Kommer med pakkeinstrukser. Intet
nytt om henting/levering så langt.
b) Smuglerløp, info fra KA med budsjett, ser veldig bra ut!
c) Kretsen dekker LOS’, samt KLs leirdeltagelse.

SAK 7 2017/18 – Ledertrening
a) Noen meldt seg på de kurs vi delsponset? Nei.
b) Reklamere for Leir-universitetet. GL-samling/e-post.
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c) Camp Education Henvendelse fra Follo krets. NMH følger opp på KL/KS-samlingen.

SAK 8 2017/18 – Grønland
a) Oppfølging av vedlikehold. Meget ryddig og pen innvendig. Trenger nye laminerte
instrukser. Utvendig maling ser ut som den renner av solveggen. ND har sagt fra til
kommunen.
b) Utleie, jevnt hittil i år, 2 ganger mai.
c) Fordeling av kiosk-overskudd (høst/vinter) kommer mot slutten av året.
d) ND har koll på varer.

SAK 9 2017/18 – Mandat for komiteer
Tekst.
a) Nytenknings-komiteen, 16.mars første møte. TGM holder styret informert.
b) Storkrets-komiteen, 20.mars første møte. Blir formøte for våre mandater. ND og
TGM holder styret informert.

SAK 10 2017/18 – Eventuelt
Tekst.
a) Regionsleir 2019, forespørsel har kommet uformelt fra Follo krets. Vi hører med GLsamlingen. Kretsen er åpen for flere muligheter, bla med Nedre-Busk. NMH følger
opp på KL/KS-samlingen.
b) TGM. Sandvika byfest 24-27/8. Åpent marked i Løkkehaven. Ønsker speiderne
stand/Speiderområde. TGM holder fast i saken.
Neste møte blir: 19/4 kl 18:30 på Wøyen. Mat fra kl 18:00.
Referat ved KL Nils-Martin Haugen
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