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ABspeiderne.no
Norges speiderforbund
Besøk: Wøyen Gård, Gamle Lommedalsvei 33
Post: Postboks 10,1314 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 5 2017/18 - 17 august 2017 kl 1830-2100
Tilstede:
Nils-Martin Haugen (NMH), Eirik Måkestad (EM), Thor Gunnar Mathisen (TGM), samt
kretssekretær Nina Dæhli (ND).
Meldt forfall: SAK 38 2017/18 – Godkjenning av referat fra sist KS-møte
a) Referat er sendt per e-post. Godkjent. Legges på nettet ved NMH
SAK 39 2017/18 – Kretssekretær informerer
Om post, telefon, e-post o.a.
a) Innbrudd, tyveri og hærverk på postkassen vår. Noen har også forsøkt å overta
den. Midlertidig postboks på Vøyenenga i sommer, permanent postboks nå.
Postboks 10, 1314 Vøyenenga. To nøkler, én alltid på kontoret. NMH oppdaterer
nettsidene, ND ordner med kontakter.
b) Stor pågang for å leie Grønland nå ved skolestart, flere skoler bestilt.
c) Jevnt med påmeldinger PLH.
d) Fellesmøte Nye Asker kommunes frivillige organisasjoner 21/8 på Slemmestad,
NMH stiller samt representanter fra Asker 1 og 1.Skougum.
Kretsstyret tar dette til etterretning, se også sakene.
SAK 40 2017/18 – Gruppene
a) Intet nytt fra gruppene.
b) ND ber om oppdatert informasjon til nettsidene. NMH følger opp.
SAK 41 2017/18 – Nord-2017 (ND)
a) Felles leirbål med Nedre-Busk gikk ut pga tidsmangel. Ledertreff gjennomført, men
mest fokus på fusjonssamtaler.
b) Kontainere fungerte greit. Noe utstyr endte opp på Wøyen, beskjed sendt ut.
c) Felles Los-telt med Nedre-Busk. Gikk sånn noenlunde greit, gode fellesmøter.
d) Gruppene organiserte bursdagsfeiringer, penger til kake dekket av kretsen.
Restesjokolade og svelerøre godt mottatt.
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e) 1.Skougum og KA holdt Smuglerløp, meget populært!
f) Evaluering av leir og Los: Mange kommentarer fra speiderne på dårlig
programøkter. Måtte gå veldig langt, økten ferdig når man kom frem. Alt lavere enn
helt vilt var for enkelt. Økt før haik, slik at man ikke kunne rekke bussen. Ikke
arrangører m.mer.
Vår losstasjon fikk ikke strøm, kretsen vår ble heller ikke plassert samlet. Virket som
ambisjonene var større enn gjennomføringsevnen. Los måtte påta seg mange
oppgaver som ikke var fastsatt på forhånd. Middagene var gode, mat fungerte bra
etter hvert. Haik fungerte greit, men mye buss-styr. Uklare sjekkpunkter, ikke alle
var bemannet hele tiden. Kun vår losstasjon hadde felles markedsdag. De fleste
andre hadde marked hver gruppe for seg, noe som gjorde det vanskeligere for
speiderne å få besøkt aktivitetene. Flybillettene til returen fredag/lørdag var gjemt i
en kasse, i et tomt kontor, i en låve der ingen kunne svare på spørsmål.
SAK 42 2017/18 – Kommende arrangementer (Alle)
a) Sandvikadagene 26-27/8. EM, rovere fra 1.Rykkinn og 1.Tanum stiller. Trenger
raier, tau, infomateriell.
b) Wøyendag 27/8. 1.Rykkinn stiller samt NRRL; livlinekasting og kommunikasjon. ND
purrer på 1.Kolsås. Oppdatering: 1.Kolsås stiller også.
c) PLH onsdag 30. august, Megazone i Oslo. Påmeldingsfrist 24/8. Påmeldt 23 så
langt. EM stiller, gjerne andre ledere. ND ber Asker 1 og 1.Kolsås stille.
d) LLH torsdag 7/9 kl 18:00 på Sandvika Bowling, 30 ledere, pizza/drikke. Invitasjon
sendt. Påmeldingsfrist onsdag 30/8. NMH stiller.
e) Roversamlinger: EM arbeider videre med dette. Escaperoom=30 maks,
Megazone=30 maks. 20/9? Tenker også felles roverturer i løpet av høst/vår.
f) Flokkledersamling 21/9, invitasjon sendt 21/8. NMH stiller.
g) Troppsledersamling 12/10. ND purrer etter teknisk arrangør.
h) Peffkurs 2, patruljeturkurset. ND sender ut purring om noen kan tenke seg å holde.
SAK 43 2017/18 – Info fra Komiteene (TGM/ND)
a) Sammenslåingskomiteen: Møte 23/8 har skissen til en ferdig rapport.
b) Nytenkningskomiteen: Blir et nettbasert spørreskjema. Har et diskusjonsdokument
som sendes KS på e-post.
SAK 44 2017/18 – Bærums Verk fondet (NMH)
a) I forbindelse med nedleggelse av Bærums Verk speidergruppe ble det i 2006 satt
av midler (100.000,- Kr) til årlig tildeling etter visse kriterier. Kretsstyrene etter har
ikke fulgt opp dette godt nok, og fondet har i realiteten vært skjult. Vi bør se på
retningslinjene og kunngjøring på nytt.
• Kommer ekstraordinær tildeling i september, etter gammel mal. Endringer for
tildeling blir egen sak til kretstinget 2018, NMH forbereder.
SAK 45 2017/18 – Nadderudkoia ved Brunkollen (NMH)
a) Da hyttefondet til kretsen ble avviklet på 1960-tallet ble det kjøpt inn 5 koier fra
Finland som ble satt opp rundt om i kretsen.
Én av disse ble satt opp på Brunkollen (Fløytakoiene er to andre).og etter hvert
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overdratt daværende 1.Nadderud. Senere ønsket 1.Nadderud å flytte denne koien
opp til det hyttetunet de allerede hadde ved Fiskelaustjern. Koien ble demontert
men har siden ligget nedpakket.
Nadderud speidergruppe (etter sammenslåing med andre grupper) ønsker ikke å
gjenoppbygge koien. NMH har forespurt Bærum kommune om hva som må til for å
få gjenreist koien/en like stor koie på samme sted, siden kommunen eier grunnen
koien stod på. Kommunen svarer at det da må sendes byggesøknad for nybygg, og
at området ligger innenfor Markagrensen med sine restriksjoner.
Styret legger saken på is inntil videre.
SAK 46 2017/18 – Eventuelt
a) Ny mal laget for rapporteringsskjema etter kretsarrangement. ND sender
prosjektlederne.
b) Medlemsskap Bærum friluftsråd, bør være med som høringsorgan. NMH
undersøker.
c) Medlemsskap Asker kulturråd – ikke relevant, ser det an.
d) Ingen Hiorthsjef 2018. NMH og ND forespør, utlysning på nettsidene?
Neste møte blir: Onsdag 20/9 kl 18:30 på Wøyen, mat fra 18:00.
Referat ved KL Nils-Martin Haugen
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