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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 7 2017/18 - 31 oktober 2017 kl 1830-2100
Tilstede:
Nils-Martin Haugen (NMH), Eirik Måkestad (EM), Thor Gunnar Mathisen (TGM), samt
kretssekretær Nina Dæhli (ND).
Særskilt invitert: Kjetil A Andersen (KA)
Meldt forfall: SAK 58 2017/18 – Godkjenning av referat fra sist KS-møte
a) Referat er sendt per e-post. Godkjent, legges ut på nettet av NMH.
SAK 59 2017/18 – Kretssekretær informerer
Om post, telefon, e-post o.a.
a) Sendt søknad Asker, søkt om 50.000 ekstra
b) Generalsekretæren kommer til Wøyen 30/11
c) Bærum Natur og Friluftsråd, årsmøte 14/3 (Vi har søkt om medlemskap)
d) Eks politimann tilbyr oss ekstra turutstyr, tøy o.a.
e) Hiorth: Geilo skole sier nei til utleie pga dyrt teknisk utstyr på skolen. Ny Hiorthsjef
er Håkon Walther Bjørnsrud (1.Skougum). Ønsker utlysning om stab. NMH/ND
hjelper
f) Utvekslingsstudent via NSF, Sendt Asker 1.
g) Grupper sliter med innhold på møtene. Nina sendt noen ideer videre.
h) Gjort diverse med Grønland (se egen sak)
Kretsstyret tar dette til etterretning, se også sakene.
SAK 60 2017/18 – Økonomi (KA)
a) Hiorth 2017 er fjernet fra inn/ut.
b) Fått mindre inn enn estimert, men brukt mindre også.
c) Noen grupper skylder oss penger.
d) Går ca 50.000,- under, mot budsjettert 34.000,e) Nina har en del overtid som må avspaseres/utbetales. NMH og ND ser på løsning.
SAK 61 2017/18 – Grønland
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a) Nina og Nils-Martin har hatt vindusvask, i tillegg har KA hatt vaskedugnad.
b) Toaletter fikset, nye seter. KA kastet to billass søppel.
c) NB: aggregatet bruker all energi på å lade batterier, om de er flate. Må sette opp
oppslag om hovedbryter. Foilere for annen info som er forsvunnet må erstattes.
d) Forbrenningsovn: Må tømmes. Salgsvarer må inn, ved ok.
e) Mye utleie, mange skoleklasser kommer igjen og igjen.
SAK 62 2017/18 – Gruppene
a) Flere grupper ønsker mer opplegg, ND har sendt tips ut. Sender til flere.
b) Flere grupper som trenger ledere.
c) Medlemmer nå, 819, ND regner med 840 i løpet av året! (Opp fra 790 i 2016).
Oppdatert: 861 medlemmer per 1/12!

SAK 63 2017/18 – Avsluttede arrangementer (EM, NMH, ND)
a) Flokkledersamling 21/9, NMH 5 grupper representert, 8 til stede. Hyggelig første
treff.
b) Roversamling Megazone 27/9, EM. 52 til stede, 9 grupper! Veldig moro! Ønsker seg
kanopadling neste år.
c) Troppsledersamling 12/10, NMH 7 tilstede, fra 5 grupper. Nytt treff i mars.
d) Jota-Joti 21/10, NMH 107 deltagere. Noen færre enn i fjor, men glade speidere!
e) Morodagen 22/10, ND. Greit, ca 30/40 som trosset regnet. Flere enn i fjor! (ND
sjekker)
f) Info og diskusjonsmøte om nytenkning/fusjon 26/10, TGM, ND. 4 fra 4 grupper
(pluss TGM&ND). Gikk gjennom dokumentene, spørreundersøkelsen. Mye
diskusjoner og for/imot. 7 grupper besvart spørreundersøkelsen, av 14. TGM
sender ut skriftlig før GL-samlingen til de som ikke har besvart.
g) KL/KS-samling, 27-29/10, NMH/EM stilte. Diskusjoner i grupper og plenum på
kretsenes oppgaver, hvordan nå flere/bli flere, suksesshistorier, bedre
mediekompetanse/kommunikasjon. Økt fokus på det sosiale med omvisning i
Dyreparken og overnatting i Kaptein Sabelstanns rike.
SAK 64 2017/18 – Kommende arrangementer (Alle)
a) GL-samling 9/11, NMH lager innkallelse. Alle i styret kan stille.
b) Grøtfest/Nissefest 13/12, får ikke låne Bjørnegård skole. 20 deltok forrige gang. ND
hører om å få låne Wøyen kantine.
c) Peffkurs2, EM og ND ser på dato. Blir på Grønland i februar.
SAK 65 2017/18 – Oppdatering regionsleir og Camp Education (NMH)
a) Camp Education, NMH. Åpen for påmelding, mange interessante kurs!
b) Regionsleir, NMH/EM. Tar opp på GL-samlingen med presentasjon og tanker så
langt. Trenger to fra ABspeiderne til leirkomité.
SAK 66 2017/18 – Eventuelt
a) NMH opprettet tipsbank og artikkelside på hjemmesidene.
b) ABUR innkaller til møte om større Fylke/Region Viken i januar/februar. Ønsker å
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viderebringe ABUR-modellen i den nye regionen.
c) Tidligere KL Tor Bergersen er død, kretsstyret sendte penger og deltok i
bisettelsen. 1.Tanum deltok sterkt med ledere og speidere.
d) EM: ”Vinter-OL” arrangement med rovere fra bla. Nedre Busk. Mer info kommer.
e) Anne Margrethe Himle søker støtte til overnatting inne i forbindelse med Camp Ed
(som kursholder). Innvilget.
Neste møte blir: Onsdag 06/12 kl 19:00 hos kretsleder. Wøyen, etterfulgt av julemiddag.
Referat ved KL Nils-Martin Haugen
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