Årsmelding 2020
Follo krets
Kretsstyret har i 2020-2021 bestått av
Kretsleder Benjamin Taftesund (8. Moss)
Visekretsleder Stein Ankarstrand (Drøbak/Frogn)
Styremedlem Erlend Frogner (8. Moss)
Styremedlem Kristiane Færgestad (Drøbak/ Frogn)
Styremedlem Vigleik Lutnæs (1. Jeløy)
Styremedlem David Kro Barlaup (1. Ås)
Styremedlem Jarle André Ødegaard (Myrvoll)
Andre sentrale verv og funksjoner
Småspeiderombud Wenche Grønås (Vestby)
Speiderombud Paul Henrik Wanderås (Fagerstrand)
Roverombud Wilhelm Stamsaas (1. Son sjø)
Lederombud Marianne Fjeldstad (Rygge)
Peff Vardetennerne Martin Olaisen (Langhus)
Regnskapsfører Colliers Råd og Bokføring AS, Moss
Revisor Total revisjon DA
Kretsstyrets arbeid har i 2020 i stor grad vært preget av koronaepidemien. Med en liten
krets i areal med et større antall speidere medfører kretsarrangementer stor fare for
smittespredning, og flere arrangementer har derfor måttet bli avlyst.
Kretsstyret har i perioden hatt fem styremøter. Møtene har blitt benyttet til å få terminlister
på plass, etablere nye rutiner, få ombudsapparatet opp å gå og fortløpende saksbehandling.
Referat fra alle kretsstyremøtene inneværende periode er lagt ut på nettsidene.
Også kretslageret har fått gjennomgå da styret før jul hadde en større ryddesjau og fikk
kvittet seg med mye søppel og gammelt skrap.
Kretsarrangementer i 2020
Dato
15/1
18/1
1/2
2/2
7-8/2
28/2-2/3
11/3
20-22/3
1/4
15/4
17-19/4

Arrangement
Peffkurs 3, etterkveld
Emnekurs førstehjelp
Speiderball
Vinterleker
Peffkurs 1
Camp Winter
Forkveld Snøhuletur
Snøhuletur
Gruppeledersamling
Flokkledersamling
Peffkurs 2

Ant delt+stab Sted
13+1
Langhus
7+1
Langhus
48+5
Haugsjordet
35
Nesparken
33+3
Fagerstrand
89+13
Hemsedal
47+1
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA

Arrangør
Elisabeth Belsten
Marit Carlsen
Ane Vatn Austad
8. Moss
Elisabeth Belsten
Roverombudet

23/4
9-10/5
14/5
24/5
6-7/6
2/9
4-6/9
4-/9
9/9
11-13/9
19/9
6/10
9-11/10
14/10
30/10-1/11
4/11
10/11
11/11
1/12

Hiawata for flokk
Emnekurs
Kretsting (digitalt)
Volleyballcup
Småspeiderdager
Rover kickoff
Peffkurs 1
Peffkurs 2
Gruppeledersamling
Mini-leir
Kretskonkurranse
Peffkurs 3 (forkveld)
Klatretur rovere
Forkveld Follotroppen
Follotroppen
Flokklederløft
Peffkurs 3 (e.kveld)
Follotroppen (e.kveld)
Juleavslutning

AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
60
Digitalt
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
27
Oslo
20 + 3 instr
Fagerstrand
14+3
Fjellstrand
11
Vestby
AVLYST PGA KORONA
184+40
Drøbak
14+1
Myrvoll
9+1
Hauktjern
14+3
Langhus
13+3
Nordmarka
18+1
Vestby
Utsatt
Utsatt
20
Digitalt

Kretsstyret

Roverombudet
Speiderombudet
Benjamin Taftesund
Kretsstyret
Drøbak/Frogn
Speiderombudet
Roverombudet
Markus M Wang
Markus M Wang
Wenche Grønås
Speiderombudet
Markus M Wang
Kjersti Gjendem

Kretsstyret er meget fornøyd med at vi har fått gjennomført såpass mange arrangementer
selv om det i perioden mars-juni var mange arrangementer som måtte avlyses. Det er ikke
rapportert at noen av arrangementene har vært noen smittekilde. Det har imidlertid vært
gjennomført solide smittetiltak med å holde lavt antall deltakere, tilrettelegge for at avstand
kan opprettholdes og bruke digitale muligheter når det har passet. Kretskonkurransen var
kretsens største enkeltarrangement. Også dette ble tilpasset ved at det ble redusert til bare
en dag, og at arrangementet var lagt opp slik at patruljene var adskilte «kohorter» hele
dagen. Vi gratulerer Ekorn fra Myrvoll med en solid seier foran Ørn, Elg og Falk fra 1. Ås på
de neste plassene. Troppskonkurransen ble vunnet av 1. Ås foran 1. Jeløy og Drøbak/Frogn.
Kretskonkurransen var utsatt fra april, og ble i år ikke tellende som uttak til NM da NM i år
var avlyst.
Medlemsutvikling
Medlemstallet de siste 10 årene har ligget rundt 1300 medlemmer. De siste tre årene har
det i midlertid vært en dramatisk nedgang. Ved utgangen av 2020 hadde kretsen 1174
medlemmer, som er en endring i negativ retning på 5 % siste år, og hele 15 % siden toppåret
2017. Selv om koronaepidemien kanskje kan forklare noe av nedgangen, er det nok også
andre årsaker som er medvirkende til nedgangen de siste årene.

De største plussgruppene i 2020 er Drøbak/Frogn som har økt med 14 og 1. Jeløy som har
økt med 8. Det er bekymringsfullt at flere av gruppene har negativ utvikling med tosifret tall.
To speidergrupper er/blir nedlagt; Nordby og Sofiemyr (gamle Solbråtan).
Status på arbeidsplan 2019-2022
Oppdrag:
Sette et mål på deltakere til
landsleir 2021
Øke medlemsmassen med 5-10%

Legge arrangement til Askim
Nye ledertrenere

Starte verving
Krets/regionsleir 2023
Øke aktivitet på sosiale medier,
annonsering på Facebook

Status:
Da landsleiren ble kansellert var dette ikke lenger en
prioritert oppgave.
Medlemstallet har gått ned hvert år siden 2017, og også i år
har vi hatt en nedgang, på 5%! Stabilisering og helst økning
av antallet må prioriteres høyt i 2021-2022.
Da landsleiren ble kansellert var dette ikke lenger en
prioritert oppgave.
Vi har oppnevnt noen av de gamle, men her må det gjøres
noe for å få fornyelse! Det er satt opp trening 3 på
terminlista, og vi skal forsøke å få med minst to deltakere
med trinn 3 videre på ledertrenerkurset i 2021.
Verving gir mest effekt hvis gruppene leder an. Kretsstyret
har i liten grad fått støttebehov fra gruppene.
Kretsstyret har sonderinger ute på leirsjef, og arbeidet vil bli
prioritert i neste periode.
Kretsstyret har vært noe mer aktive, både annonsering av
arrangementer og generelle «saker». Korona har i midlertid
gjort at mange arrangementer er avlyst og da har det blitt
begrenset med omtale.

