
Referat kretsstyremøte Follo Krets 22. nov 2020 
Tilstede: Benjamin Taftesund, Jarle Andre Ødegård, Stein Ankarstrand, 

Vigleik Lutnæs, David Kro Barlaup og Erlend Frogner. 

Forfall: Kristiane Færgestad 

Sted: Kretslageret på Holstad 

Saker:  

 Hva Ansvar 

1.  Info om saker til NSF 
Ankar refererte til dialog med NSF, samt dialog med 
representant fra Nordby og Sofiemyr. Gruppene har ikke 
hatt aktivitet på lang tid og er uten reelle medlemmer. 
Verdier vil bli overført kretsen, herunder Stallerudhytta.  
Øvrige saker med NSF følges opp videre. 
 

 
 
Ansv: Ankar følger opp mot 
NSF og de berørte gruppene. 

2. Fakturarutiner 
For at det ikke skal være så enkelt å fakturere kretsen, vil 
kretsstyret stramme inn noe på rutinene. Når det skal 
bestilles noe ifm kurs og arrangementer skal arrangør 
varsle kasserer så langt det er mulig. Fakturaer der arrangør 
får leverandør til å sende faktura der arrangørens navn 
SKAL påføres, og primært også hvilket arrangement det 
gjelder.  
 

 
 
Ansv: Vigleik 

3. Gaver til jubileer 
Det forrige kretsstyret har ikke gjennomført innkjøp av 
gaver til gruppenes jubileer i 2020. Kretsstyret fastsetter at 
runde jubileer (25-50-75-100) dekkes gave inntil kr 5000. 
For «halvrunde» jubileer dekkes gave inntil kr 1500. 
For 2020 gjelder dette Drøbak/Frogn (100) og 1. Ski (75) 
samt Langhus, Myrvoll og Fagerstrand (alle 90). 
1. Jeløy fyller 50 år (med sammenhengende speiding) i 
2021. 
 

 
Ansv: Ankar kontakter 
gruppene og sjekker hva de 
ønsker seg innenfor rammen. 
 
 
 
 

4. Juleavslutning – digital 1. des 
Kjersti G har tatt et flott initiativ til å likevel kunne ha 
juleavslutning for kretsens ledere og rovere på opprinnelig 
dato 1 des. Det bevilges kr 5000 til underholdning, samt 
innkjøp av noen mindre gaver til konkurransene. 
 

 
Vigleik følger opp økonomi 
Ankar følger opp gaver 
Jarle følger opp det tekniske 
med digitalt arr 
 

5. Terminliste 2021 
Alle ombud har nå levert terminliste, som Jarle oppdaterer 
på nett. Siden forrige møte har følgende arrangementer 
kommet til: 

- Camp Winter 5-7/3 
- Kretsting 17/3 
- Kretskonk 23-25/4 (Arr: 1. Jeløy) 
- Snøhuletur 19-21/3 med forkveld 10/3 

 
 
Ansv: Jarle oppdaterer 
nettsidene 
 
 



- I tillegg Agenda 2021 31/7 - 7/8.  
 

6. Policy lederkurs mv 
Det er kommet inn noen søknader om økonomisk støtte til 
ulike kurs. Det har ikke vært en tydelig policy på hva som 
dekkes. Kretsstyret legger derfor følgende til grunn: 

- TG og trinn 3 dekkes med inntil kr 1000 
- Ledertrenerkurs dekkes 100% 
- Andre «fagkurs» som kretsen drar direkte nytte av 

dekkes med inntil kr 2000 
 

 
 
 
Ansv: Vigleik besvarer 
spørsmål som er kommet inn 

7. Kretsting 2021 
Kretstinget terminfestes til 17 mars kl 1900 

- Sted: Vi sjekker Kolben samfunnshus sal 1.  
- Legger også opp digitalt.  
- For å sikre avstemminger, må vi ha påmelding 14 

dager før KT slik at Jarle kan ordne det tekniske 
- Fordeling av ansvar: 

o Innkalling på nett: Jarle 
o Tekniske forberedelser: Jarle 
o Kontakt med Kolben: Jarle 
o Årsmelding: Ankar 
o Arbeidsplan 2021-2022*: Ankar 
o Regnskap: Vigleik 
o Budsjett: Vigleik 
o Kontakt med valgkomite: Erlend 

-  Innkalling skal sendes gruppeledere + oppdatere 
nettsidene senest 6. januar 

- Frist for innmelding av saker: 3. februar 
* Vi følger NSF sin visjon og arbeidsmål. Ankar 
legger opp til at kretsens medlemmer kan spille inn 
tiltak for at Kretsen kan bidra til å nå dette. 
 

 
Ansv: Se oversikt i saken 

8. Digitalt 
Jarle orienterte om NSF sin «Gsuite-løsning». Han jobber 
videre med å få kretsen over på dette. 
 

 
Ansv: Jarle 

9. Tidligere forpliktelser 
Ankar har gått gjennom KT-referater siden 1995 og notert 
følgende vedtak som KS er bundet av: 

- 2019: Det skal ikke tas deltakeravgift på Peffkurs 1 
- 2018: Ombudsstyret er nedlagt. Ombud skal 

forholde seg direkte til KS 
- 2016: Patruljer som er tatt ut til NM, kan få dekket 

reise med inntil kr 4000 mot kvitteringer. Kretsen 
dekker også deltakeravgift. 

- 2014: Endring av forretningsorden. KT skal varsles 
minst 10 uker i forkant, og frist for innmelding av 
saker er 6 uker i forkant. 

- 2011: Kretsstyret gis fullmakt til å omdisponere 
midler innenfor det totale budsjettet hvert år. 

 
 
 
 
 



- 2000: Det skal fra 2008 kun gjennomføres ett 
kretsting pr år 

- 2000: TG-kurs kan støttes med inntil kr 1000. 
Søknad sendes via lederombud til KS. 

I tillegg er det en «retningsgivende» beslutning fra tidligere 
styremøte jeg fant. Den er vel strengt tatt ikke forpliktende, 
men sier noe om lista som er lagt: 

- 2012: Grupperettede tiltak kan støttes med inntil kr 
3500,-. Grupperettede tiltak er i hovedsak tiltak 
som har rekrutteringsformål. 

 

10.  Diverse 
- Benjamin kontakter Markus for  

o å få langt ut info på nett om Agenda 21 
o å melde på kretsleiren til «Agenda» 
o å koordinerer med Jarle om å opprette 

påmelding i medlemssystemet. 

- Alle KS-medlemmer oppfordres til å delta på NSF 
sitt webinar om Tematreff for kretser og korps: 
kretsens/korpsets rolle på nett den 25. nov kl 20-> 

- Ankar orienterte om status på Kretsleir 2023. 
- Ankar refererte kort fra Speidertinget 

 

 

11. Neste møte 
Mandag 4. januar kl 1830 på Drøbak speiderhytte. 
Hovedsak er å forberede KT i mars.  
 

 

 

Etter møtet benyttet styret anledningen til å rydde en god del på lageret. 

 

Ankar/ref 


