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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 6 2017/18 - 20 september 2017 kl 1830-2100
Tilstede:
Nils-Martin Haugen (NMH), Eirik Måkestad (EM), Thor Gunnar Mathisen (TGM), samt
kretssekretær Nina Dæhli (ND).
Meldt forfall: SAK 47 2017/18 – Godkjenning av referat fra sist KS-møte
a) Referat er sendt per e-post. Godkjent, legges ut på nettet av NMH.
SAK 48 2017/18 – Kretssekretær informerer
Om post, telefon, e-post o.a.
a) Kretsleder/kretsstyre-samling 27-29/10. (NMH og EM stiller).
b) Diverse markedsføringsarrangementer gjennomført, ND hjulpet til. Har fått mye
respons i etterkant. Se under.
c) TV2 hjelper deg ønsket sekke-testere, veldig kort frist. Grupper forespurt, ikke
funnet noen på så kort varsel. Forbundet spurte roverkontakt direkte.
Kretsstyret tar dette til etterretning, se også sakene.
SAK 49 2017/18 – Gruppene
a) 1.Haslum fått ny gruppeleder. Kaller inn til internt møte for å få troppsleder/
flokkleder.
b) 1.Kolsås kontaktet oss angående søknad om pengestøtte. Trenger å bli med i
Frivillighetsregisteret. Rakk ikke fristen.
c) 1.Jar. Møter med vellet, FAU, idretten, kirken. Søker midler felles for å oppruste
speiderhuset og deretter bruke det til også andre lokale aktiviteter. Nytt møte
kommer, kommer også, prøver å rekruttere ledere slik at man kan gjenoppstarte
gruppen.
d) Høvik Verk bygger nytt roverlag, møtte blant annet på Rover-5-kamp og RLH.
e) 1.Sandvika forsøker å starte opp på nytt, Ole samler gamle og nye ledere for å få
på plass flokk og tropp.
SAK 50 2017/18 – Avsluttede arrangementer (EM, NMH, ND)
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a) Sandvikadagene 26-27/8 1.Tanum og 1.Rykkinn hadde stand med lavvo og
bålpanne, 7kg pinnebrøddeig spist opp … Livlinekast, stor kø. Over 200 innom
begge dager. Deltagende rovere fikk kinobilletter som takk.
b) Wøyensøndagen 27/8 Ca 200 innom. Livlinekast veldig populært. Nettsak ved NMH
om begge arrangementer.
c) PLH 30/8, Megazone. 54 deltagere. Laserskyting i labyrint, veldig morsomt.
Hamburger etterpå. Mange godt fornøyde peffer! Forslag for neste år ble diskutert
og padletur foreslått.
d) LLH 7/9, Sandvika Bowling. EM og ND tok sporty på seg arrangementet i
kretsleders fravær. 12 deltagere, så muligens er september en vanskelig måned?
Morsomt for de som kom, samt pizza. Kanskje LLH tilbake i juni?
e) Semiaden 10/9. Asker1 og 1.Skougum hadde speiderleir med lavvo, kanopadling
og pinnebrød. Mange som kom innom! Deltagende rovere fikk kinobilletter som
takk. NMH lagde en kort nettsak.
f) Rover-5-kamp: 7 lag deltok, fra like mange grupper. Er rekord (de siste 15 år)!
SAK 51 2017/18 – Kommende arrangementer (Alle)
a) Flokkledersamling 21/9, NMH. ND har purret på invitasjonen. Kommer i hvert fall fra
5 grupper. Blir kaffe og kjeks.
b) Roversamling 27/9, Megazone. EM. 45 påmeldte så langt! Fra nesten alle grupper!
Blir paintballskyting inne og pizza.
c) Troppsledersamling 12/10. NMH. Invitasjon ute på nettet, sendes ut av ND.
d) Peffkurs2 ND har forsøkt å skaffe noen, men ingen ønsker å ta det.
e) Jota-Joti 21/10. NMH. Felles arrangement under Eineåsen. Invitasjon ute på nettet,
sendes ut av ND. Blir dagsarrangement, har mulighet til å låne jorde til overnatting,
trenger da overnattingssjef. Også mulighet til å overnatte oppe i skogen på eget
ansvar.
f) Morodagen 22/10. ND har møte med arrangør, invitasjon kommer over helgen.
g) GL-samling 9/11(se egen sak)
SAK 52 2017/18 – Info fra Komiteene (TGM/ND)
a) Sammenslåingskomiteen: Ferdig rapport.
b) Nytenkningskomiteen: Ferdig notat samt spørreundersøkelse.
c) Felles presentasjon for gruppene 26/10. Deretter sendes det ut elektronisk. TGM
lager invitasjon.
SAK 53 2017/18 – Bærums Verk fondet (ALLE)
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.
Kretsstyret kunngjorde 30/8 en ekstraordinær tildeling per e-post og nettsider, med
frist 15/9. Kretsstyret har gjennomgått søknadene i plenum.
Kretsstyret besluttet å tildele støtte til følgende prosjekter denne gang:
• Asker 1, Speider-/lederutvikling i forbindelse med leirdeltagelse 2018.
• 1.Jar, innkjøp av materialer for opprusting av speiderhus.
• 1.Rykkinn, videreutvikling av roverlag, tilskudd til turer.
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SAK 54 2017/18 – Oppdatering regionsleir og Camp Education (NMH)
a) Camp Education: Påmeldingen åpner ca 1/10
b) Regionsleir: Vært møte, Follo ser på flere mulige leirsteder, nytt møte ca 10/10?
SAK 55 2017/18 – Kretsstyret 2018/19
a) Hvem fortsetter i styret?
NMH: ett år til, men da må det være en som VKL som vil bli kretsleder fra 2019.
EM: ett år til, men har hardt skoleår foran seg med viktige eksamener.
TGM: kan tenke seg ett år til som vanlig KS, men er litt usikker per i dag.
b) NMH lager utlysning til nettsidene.
SAK 56 2017/18 – GL-samling 9/11
a) Wøyen eller et annet sted. ND bestiller kantinen, evt er vi her.
b) Temaer:
- Kretsstyre 2018/19
- Arrangementer 2017: Reaksjoner, kunne det vært bedre? Noe man savnet?
- Arrangementer 2018: Hva ønskes? Mer av det samme, noe nytt?
- Enhetssamlinger, hva synes lederne? TL-samling i februar?
- Peffsamlinger 2018, 1-3? tema? Dager som passer?
- Regionsleir 2019
- Tanker om kretsfusjon (evt)
- Speiderting 2018: Ønsker om saker fra ABspeiderne?
- Evt-saker fra KL/KS-samling

SAK 57 2017/18 – Eventuelt
a) Søknad fra JOTA-kom om støtte til innkjøp av portabel, lisensfri radio, 4095,- Kr
Søknaden innvilges, utstyres lagres på egnet sted. Vurderer evt en egen for
Grønland senere.
b) ND snakker med potensielle Hiorthsjefer.
c) KK-komité, ND hører med KA om deltagelse. KK blir 21-22/4.
d) NMH setter opp skisse til terminliste for 2018.
e) Trenger Grønlandskomité, ND har tatt mye ansvar denne høsten. God vasking,
gode tilbakemeldinger, mye utleie!
Trenger: Nye vanndunker, sjekke gassledning? Sjekke peiser/ovner, ved, nye
gassdunker, flere musefeller. Laminerte info-ark, bla. om vannlås, salgsvarer.
Når ble det feid sist?

Neste møte blir: Tirsdag 24/10 kl 18:30 på Wøyen, mat fra 18:00. Kjetil A Andersen
kommer for å holde økonomi-gjennomgang.
Referat ved KL Nils-Martin Haugen

SPEIDING GIR MANGFOLD

