Referat kretsstyremøte Follo Krets 13. oktober 2020
Tilstede: Benjamin Taftesund, Stein Ankarstrand, Vigleik Lutnæs, David Kro
Barlaup, Kristiane Færgestad og Erlend Frogner.
Forfall: Jarle Andre Ødegård
Saker:
1.

2.

3.

Hva
Info om kretsleir 2021
Markus Molin Wang har sagt ja til å være leirsjef for leiren.
Han har fått med seg en del ressurspersoner på program og
logistikk. Pr nå avventer man uttale fra kommuneoverlegen
i Røros. Leiren blir i august. Leirkomiteen gis relativt «frie
tøyler» mht opplegg, men skal informere KS jevnlig om
fremdrift og økonomi. Vi må snart publisere dato og pris,
som blir komiteens pri 1 å utarbeide.
Forslag fra Marit Carlsen
Marit Carlsen har sendt inn forslag om å støtte
«Speiderhytteturen 2021» med kr 5000.
Spilles inn på budsjettet for 2021 som presenteres for
kretstinget 2021.

Ansv: Benjamin følger opp,
støttet av Vigleik på økonomi.

Ansv: Vigleik

Speidertinget 2020
Det er fire valgte representanter fra Follo på ST20; Peik
Næsje (Jeløya), Karoline Solvik (Fagerstrand), Talia
Dubowski (Bjørnemyr), Stein Ankarstrand (Drøbak). I tillegg
KL Benjamin Taftesund (8. Moss) og Hege Ankarstrand
(Drøbak, men representerer Roverforum).
Kretsstyret gikk gjennom lovsakene som skal behandles.
Med unntak av sak 5.1.3 (§1-3) om speiderløftet, kan
kretsstyret si seg enig i Speiderstyrets innstillinger, og
anbefaler Follos delegater å følge disse. Når det gjelder sak
5.1.3, stilles alle delegater helt fritt til å vurdere eget
standpunkt.
Follos representanter møtes på ST20 i forkant av
saksbehandlingen for å diskutere saken videre.

4.

Ansvar

Ombud og oppnevning av ledertrenere i Follo
Ankar orienterte om status på ombudene. Alle ombud er nå
på plass, og det er minst to medlemmer i hvert ombud.
Ombudene er godt i gang med aktivitet og kurs. Det
gjenstår bare at lederombudet kommer i gang, da det er et
stort behov for ledersamtaler og trening 1-kurs
rundtomkring.

Ansv: alle delegater

Følgende godkjente ledertrenere oppnevnes som
ledertrenere i «Vardetennerpatruljen» i Follo for perioden
2020-2022:
- Martin Olaisen, 1. Langhus
- Ksenia Sazonova, 1. Langhus
- Kjersti Gjendem, Myrvoll
- Solveig Schytz, 1. Ås
- Sven Bjørn Lilleslåtten, Drøbak/Frogn
- Torbjørn Nygård, 1. Langhus

5.

Lager
Kretsstyret har besluttet å ikke benytte seg av tilbudet om å
få et større lagerrom hos Follolager. Selv om dette er større
og har vaskemuligheter, kan vi ikke forsvare en doblet pris
på leien.
Da vi ikke har fått tak i noen materialforvalter, møtes KS på
lageret søndag 22. november kl 10 -> for «julerydding».
Ankar sjekker muligheten for å skaffe et metall arkivskap til
arkivverdige papirer.

6.

7.

8.

9.

Kretskonk 2021
Både 1. Jeløy og Myrvoll har luftet muligheten for å
arrangere KK i 2021. 1. Jeløy fyller 50 år sammenhengende
speiding i 2021, og KS anmoder om at de arrangerer i 2021,
og Myrvoll i 2022.
Utestående saker
Det er en del saker som vedrører Follo krets eller grupper i
Follo Krets, som ligger til beslutning hos speiderforbundet.
VKL forfatter et utkast til skriv hvor vi ber om formell
tilbakemelding på sakene og deres fremdrift. Øvrige
styremedlemmer ser gjennom brevet før det går frem til
NSF.
Digitalt
Jarle har snappet opp at NSF tilbyr gratis «Gsuite-løsning».
Dette gir mulighet for epost med
navn.etternavn@speiding.no, skylagring mm. Selv om vi
nettopp har kjøpt en skyløsning mener styret at vi bør takke
ja til tilbudet. Vi skal imidlertid fortsatt eie domenet
«follokrets.no» og bruke de alias vi nå har i bruk.
Førstehjelp
I forbindelse med kretskonkurransen i Drøbak ble det
avdekket at de aller fleste deltakende patruljer hadde
førstehjelpskunnskaper som ikke eer helt på det nivå man
bør ha. Særlig sett i lys av at patruljer drar på tur alene, og
peffene har ansvaret. Vi bør derfor oppfordre gruppene til
å satse større på førstehjelp, oppfordre til øvelser, osv. Vi

Ansv: Alle

Ansv: Ankar

Ansv: Ankar kontakter
speiderombudet som kan rette
formell forespørsel til
gruppene.

Ansv: Ankar

Ansv: Jarle

Ansv: Kristiane

kontakter Marit Carlsen for å sjekke om hun kan bli med på
en «førstehjelpsoffensiv» i kretsen, og arrangere flere
dagskurs slik hun har hatt noen ganger tidligere. Disse bør
være åpne for førerpatruljer.
10. Neste møte
Søndag 22. november fra kl 10 på lageret, i forbindelse med
rydding av lager.

Ankar/ref

