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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: 15.30 - 20.00
Torsdag: 10.00 -14.30

Org.nr: 971429593

REFERAT KS-MØTE 3 2017/18 – 31. mai 2017 kl 18:30-20:30, mat fra kl 18:00
Tilstede:
Nils-Martin Haugen (NMH), Eirik Måkestad (EM), Thor Gunnar Mathisen (GM), samt
kretssekretær Nina Dæhli (ND).
Meldt forfall: -

SAK 22 2017/18 – Godkjenning av referat fra sist KS-møte
a) Referat er sendt per e-post. Godkjent, legges ut på nettet av NMH.

SAK 23 2017/18 – Kretssekretær informerer
Om post, telefon, e-post o.a.
a) Henvendelse Roversambandet, ønsker å snakke med roverombud.
b) NRRL ønsker lagerrommet til Husfliden på Stabburet. Ingen svar fra husfliden. KA
har purret.
c) ABUR, siste rapporter sendt inn
d) ABUR, frivillighetskonferanse 13/6, dagtid.
Kretsstyret tar dette til etterretning, se også sakene.

SAK 24 2017/18– Gruppene
a) 1.Haslum sliter med ledermangel fra høsten av. KS oppfordrer 1.Haslum til å kalle
inn til foreldremøter og snakke direkte med andre, ND kan sende direkte til alle
grupper/rovere dersom ønskelig. NMH kan stille på foreldremøte.
b) 2.Blommenholm, KA er i kontakt med mulig GL. Fått tips om oppstartsmidler o.a.
c) 1.Jar. 2 ledere rekruttert som betalende, i tillegg til TGM. 9 tidligere ledere stilte opp
på dugnad., 39-50 år. Ny dugnad kommer. TGM holder kretskontoret orientert.
d) Asker 1 fått ny gruppeleder, KA stepper inn frem til jul. Jørgen Dyrhaug
regnskapsansvarlig.
e) 1.Rykkinn feirer 60 år (28/5), feirer med snyltekopp og kake!

SAK 25 2017/18 – Arrangementer siden sist
a) Kretskonken godt gjennomført. Resultater sendes ut av ND. Asker 1: Blekksprut,
Delfin og Zebra samt 1.Skougum Falk representerer kretsen i NM til helgen, vi
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krysser fingrene!
b) GL-samling, 7 grupper til stede, én sendt innspill, referat sendt ut av ND. Se også
sak 29.
c) Peffkurs 1 ble holdt av 1.Eiksmarka og gruppeleder Sindre Ottesen i snøstorm 1314 mai (!). Godt gjennomført, 16 deltagere samt en stab på 9 rovere. 1.Eiksmarka
kan tenke seg å gjennomføre Peff1 igjen i 2018, oppfordrer andre til å ta Peff2 i
høst. ND sender ut e-post med oppfordring til å ta kurset for egen gruppe og
invitere andre med.
d) Kalvøyadagen gjennomført, mye frafall etter påmelding. Endte på ca 45. NB: Vi må
ha 50 deltagere for å få støtte fra ABUR, så vi får dessverre ikke det denne gangen.
1.Skougum vant Kalvøyaskinnet, honnør fra Ingolf vaktmester på Kalvøya for at vi
speidere er en ryddig og ordentlig gjeng!

SAK 26 2017/18 – Kommende arrangementer
a) Ingen flere kretsarrangementer før sommeren.
b) Kretsstyrets sommermøte mot slutten av juni.
c) Ny ansvarlig morodag = Kajsa Tiedemann 1.Tanum. Kommer tilbake med dato. ND
purrer.
d) LLH: NMH bestilt bowling 7/9.
e) PLH. EM sjekket med Megazone, september, 50 maks, førstemann til mølla.
Teaser før sommeren.
f) RLH. EM sjekker videre om Escaperoom, 30 maks.
g) Sandvika byfest 24-27/8. Ingen grupper meldt seg foreløpig. Vi får standplass rett
ved øvrige barn/unges aktiviteter. Lørdag, evt også søndag. Rovere får kinobillett
for å være der i to timer ad gangen. Bygge liten leirplass, et par aktiviteter.
Kretsstyret stiller med kaffe/saft og bord/benk. EM, NMH snakker med rovere.
Snakker videre med ND.
h) JOTA/I: 1.Rykkinn og Høvik Verk snakker sammen om felles arrangement på
Rykkinn. Henger på tilgang til datarom. NMH holder kontakt.
SAK 27 2017/18 – Nord-2017
a) Kontainere, ND og KA i dialog med forbundet. Kommet pakkeinstrukser. Får to
stykk 25 fots kontainere. 14/6 for pakking, returdato kommer etter pinsen.
b) Speidere som blir forlatt i Bodø av sine grupper pga f.eks tidlig avreise, kan
hospitere hos andre frem til foreldre kommer. NB: Meld fra til losen KA!
c) NMH skaffer 2 stk skyggeluer med los-motiv.
d) 1.Haslum har vennskapsgruppe med på leir. Holder kontakt.
e) Speidergruppe fra Malawi skal ligge ved Nesøya sjø, låner 1 bord og to benker av
kretsen. Andy Hyde og «Arnt» fra Nord-Trøndelag er kontaktpersoner.
SAK 28 2017/18 – Info fra Komiteene (TGM/ND)
a) Nytenknings-komiteen: TGM jobber med etterarbeid etter GL-samling, søker
inspirasjon fra Nedre-busk og andre. Håper på møte før sommeren.
b) Storkrets-komiteen:
Er forsinket pga frafall til møtene og mye diskusjoner, møte før sommeren.
SAK 29 2017/18 – Etterarbeid GL-samling
a) Se eget ark.
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SAK 30 2017/18 – Eventuelt
a) Ingen andre saker

Neste møte blir: 19/6 kl 18:00 hjemme hos Nils-Martin. Det blir tapas.
Referat ved KL Nils-Martin Haugen

Vedlegg: Etterarbeid GL-samling
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Etterarbeid etter GL-samlingen.
•

Camp Education.
Alle ønsker dette. Kurslisten ser bra ut. Evt kurs i Speiderbasen eller andre inspirasjonsbaser
for møter/turer. Roverkurset var sterkt ønsket. Likeså Trinn 1,2, 3.
Mange kan sikkert bidra på kurs, men lettere å finne folk om det kommer en konkret
trengeliste. Ingen visste umiddelbart om kursholdere, samme svar der.
NMH sender tilbakemelding til Regionen.

•

LLH
Gjerne bowling eller annet sosialt. Gruvetur går ut, Freialand går ut.
Heller hverdag enn helg. Helst torsdag. Ikke rundt skolestart.
NMH følger opp og booker sted torsdag 7.september. Holder av for 30 personer, to serier
og pizza. 220,- per pers = 6600,- Kr. http://sandvikabowling.no/

•

Kretsleir 2019
Ønsker leir med Nedre-Busk, gjerne sammen på regionsleir. Men om dette ikke går, så i hvert
fall sammen med Nedre-Busk. Dermed får vi blitt bedre kjent med de vi skal slå oss sammen
med, hva enten dette blir hele Nedre-Busk eller kun Røyken-Hurum.
NMH har tatt kontakt med Hilde kretsleder i Nedre-Busk og hun skal sjekke med gruppene
sine og komme tilbake til oss. Tidsramme slutten av mai.

•

Nytenkingskomiteen
Mange tanker så langt, lite konkret. Ønske fra plenum å snakke med gruppene hva slags
behov som finnes og ta det derfra. Virker som om ledermangel er den største utfordringen
for gruppene. Bør ikke se seg blind på «Vesterlen-modellen», vi har også «Hordalandmodellen». Er i tillegg tanker om en regionsansatt for vår region (Oslofjord Øst) på trappene
allerede.
TGM følger opp dette før/etter sommeren. Neste GL-samling blir i oktober/november.
NMH har laget et intervjuskjema som ble brukt i 2016, sender dette til TGM.

•

Sammenslåingskomiteen
Mye konkretisering på enkeltprosesser og enkeltutfordringer, komiteen går i dybden. Mye å
gjøre fortsatt. Jevnlige møter.
Det var klar holdning i plenum til at Stor-Asker er positivt for kretsen. Full sammenslåing følte
folk de trengte mer informasjon om for å ta stilling til. Det var også grupper som ikke hadde
fått med seg saken overhodet. En utfordring er ABURS fylkeskommunale støtte til kretsnivå,
som det ikke finnes tilsvarende for i Buskerud.
TGM/ND følger opp dette innad i komiteen. Informasjon til gruppene er viktig. TGM bør
bake inn spørsmål om typer sammenslåing som kan være ønskelig i sine intervjuer med
gruppene.

•

Leir
Fortsatt dialog med kontainersjef. Viktig at info går ut til gruppene om at pakkedato
sannsynligvis blir 12-16 juni og at utstyret er tilbake 10-14 juli (17-21?). Det blir smuglerløp.

Info om hva dette er og hvaslags utstyr som bør pakkes med må ut til gruppene. Vanskelig å
få til samlinger for hele kretsen under leiren. Generell misnøye med prisnivået og dagsplanen
(for lite søvn). 263 skal på leir fra AB i år!
ND følger opp kontainere og informasjon. NMH ser på mulighet for ad hoc-samling for
ledere under leiren mens EM ser på mulighet for roversamling. Nedre-busk ønsker felles
leirbål ca mandag.
•

Generelt
Det er ønsker om flere sosiale samlinger, helst delt etter enhet.
En sosial helg er ønskelig blant noen, med dropp-innom kurs/diskusjoner etter enhet. Andre
igjen har ikke tid til helger. Torsdager virker også her som de beste dagene.
Det er klart ønske om å gjenoppstarte kretsstyrets samordningstur for å skape mer helhet i
styrearbeidet. Der kan gruppene også komme innom for å si sin mening/dele erfaringer o.a.
NMH og EM tar dette videre. Det ses på mulighet for samordningstur/kvelder tidlig høst
samt en mer permanent samordningstur terminfestet til mars/april for nyvalgte styrer. For
samordningskvelder er sentralt sted viktig, for tur er bilvei viktig for besøkende.

