
Referat kretsstyremøte Follo Krets 26. mai 2020 
Tilstede: Benjamin Taftesund, Stein Ankarstrand, Vigleik Lutnæs, David 

Kro Barlaup, Jarle Andre Ødegård, Kristiane Færgestad og Erlend 

Frogner. I tillegg var Elisabeth Belsten og Wenche Grønås fra forrige 

styre tilstede første del av møtet. 

Forfall: Ingen 

Saker:  

 Hva Ansvar 

1.  Overlapping med forrige KS 
Elisabeth og Wenche informerte om status ombud, 
terminliste, arkiv, lager mm 
 

 

2. Terminliste 
Pr nå er det ingen andre arrangementer på terminlisten for 
andre halvår enn den utsatte kretskonkurransen. 
Terminliste blir tema på neste KS-møte.  
 

Ansv: Alle 

3. Arrangementer 
- Det er meget ønskelig å få på plass et peffkurs 2. 

Elisabeth og Benjamin tar ansvaret for dette 
- Minileir: Det har vært forslag om å kombinere KK 

og Minileir. Drøbak er ikke så giret på dette. 
Risikerer at Minileir blir et sosialt roverarrangement 
som speiderne «misunner» når de skal fokusere på 
KK. Må vurdere om man har stab, og om det er 
ønskelig å ha Minileir tett opptil KK, ref pkt 2 

- Kretsleir 2023: Det må vurderes om det skal være 
en kretsleir eller en regionleir. Erfaringene er at 
begge deler har fordeler og ulemper. Komite bør 
oppnevnes innen utgangen av 2020 
 

 
 
Ansv: Benjamin 
 
 
 
 
 
 
 
Ansv: Alle 

4. Arkiv 
Ankar lurte på status for Follo sitt arkiv. Mye av det gamle 
ligger på lageret, men de siste 10 år bør være elektronisk. 
Her kan det ligge forpliktelser og beslutninger også dette 
styret er bundet av. Andreas Myrer (tidl Nordby) fikk i 
oppdrag å scanne dette. Ingen vet status, så det må 
sjekkes. 
 
Kretsen bør ha et skikkelig system for arkiv fremover. Det 
sjekkes priser for ulike alternative skyløsninger 
 

 
 
 
 
 
Ansv: Ankar 
 
 
Ansv: Jarle 

5. Lager 
Det er for mange som vet koden til lageret, og det er for 
mange nøkler vi ikke vet hvem som disponerer. Vi må 
derfor bytte lås og kode. Det hadde vært en stor fordel å få 
en dedikert og «autoritær» materialforvalter. Denne bør bo 
i Ski eller Ås for å sikre nærhet til lageret. 

 



6. Postboks 
Kretsen har pb 158 på Ski, men ingen i forrige styret har 
sjekket denne. Benjamin må derfor få med firmaattest, og 
oppsøke Poten Ski for å få tilgang. Bør vurdere om denne 
egentlig trengs lenger.  
 

 
 
Ansv: Benjamin 

7. Fakturaer 
Alle fakturaer skal som utgangspunkt sendes kasserer, ikke 
andre i styret eller arrangører av ulike kretsarrangementer. 
 

 

8. E-post og internett 
post@follokrets.no har til nå kun gått til KL. Vi forsøker at 
alle i styret legges inn på dette aliaset. Policy er at KL svarer 
på innkommende e-post. Dersom det er opplagt at en 
annen i styret svarer, eller at KL vil at en annen svarer, 
gjøres det av denne. Post@follokrets.no skal settes som 
kopi på all utgående e-post. På denne måten vet alle i 
styret hva som skjer. 
Alle i styret får en egen e-post med (navn)@follo… som 
videresender til privat e-post. 
E-post er formell kommunikasjonskanal, men Messenger 
kan benyttes for rask koordinering. 
 

 
 
Ansv: Jarle (epost-oppsett) 
 
 
 
 
 
Ansv: Jarle 

9. Fortrolighet 
Vise-KL snakket om viktigheten av at 
kretsstyremedlemmene er valgt på bakgrunn av sin 
integritet og egnethet, ikke for å være egen speidergruppes 
talerør. Det betyr også at alle må kunne stole på at det som 
sies i rammen av styret, også forblir der. Styret kommer til å 
behandle mange saker som kan få negative konsekvenser 
hvis de håndteres feil. Derfor er styret også hverandres 
beste rådgivere, og offentliggjøring av saker skjer normalt 
når de er ferdig behandlet i styret. Det er KL som primært 
er taltsperson. 
 

 
 
Ansv: Alle 

10. Møtestruktur 
Det er ønskelig at KS-møter holdes «midt i» kretsen. 
Frydenhaug i Ås kan brukes når det er ferdig oppusset. 
Inntil da kan speiderhytta i Drøbak brukes. 
Møtefrekvens bør være ca 1 gang pr mnd. Mandager anses 
som beste dag for de fleste styremedlemmer. 
 

 
 
Ansv: David sjekker når 
Frydenhaug er klar. 

11. Neste møte 
Tirsdag 9. juni kl 1830 på Drøbak speiderhytte (oberst 
Eriksens vei 50).  
Viktigste tema: 

- Terminliste 
- Ombud 
- Ansvarsfordeling i kretsstyret 

 

 

Ankar/ref 
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