
Referat kretsstyremøte Follo Krets 15. februar 2021 
Tilstede: Benjamin Taftesund, Jarle Andre Ødegård, Stein Ankarstrand, 

Vigleik Lutnæs, Kristiane Færgestad, Erlend Frogner 

Ikke møtt: David Kro Barlaup 

Sted: Elektronisk på GoogleMeet 

Saker:  

 Hva Ansvar 

1.  Oppfølgingssaker 
- Ankar orienterte om utestående saker opp mot NSF 
- Førstehjelpskurs – Kristiane har kontaktet Marit C 

for å få til et opplegg, men avventer svar.  
 

 

2. Kretsting 
- Gjennomgang av agendaen. Noen små justeringer 

på rekkefølgen ble gjort. 
- Gjennomgang forslag til endringer i 

forretningsorden.  
- Gjennomgang årsberetning 
- Gjennomgang regnskap og budsjett. Kretsstyret 

anbefaler å videreføre kontingent på nåværende 
nivå. 

- Det er kommet inn ett forslag vedrørende støtte til 
kurs. Kretsstyret fremlegger sin anbefaling for KT 
sammen med forslaget 

- Elektronisk løsning, inkl avstemming, er planlagt. 
Jarle lager nøye beskriver på hvordan/hva og 
sender Ankar for å legge den inn i innkallingen. 

- Valgkomiteen (Wenche, Elisabeth og Hans Marius) 
er i gang. Noen som er på valg er forespurt, andre 
ikke. Etter fristen for å fremme kandidater tar 
Erlend kontakt for å følge opp. Det skal velges 
visekretsleder (etter Ankar) samt to 
styremedlemmer (etter David og Jarle). Det skal 
også velges tre til valgkomite for ett år. 

- Det åpnes for henstillinger som siste punkt 
- Orientering om kretsleir blir eget punkt etter 

tingets avslutning. Markus vil orientere. 
- Tidslinjal for resterende forberedelser: 

o 17: februar: Endelig saksliste m/regnskap, 
årsmelding og budsjett, samt 
påmeldingsinfo 

o 3. mars: Påmeldingsfrist 
o 17. mars: Kretsting 

 
 
 
 

 
 
 
Ankar ansvarlig på KT 
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Ankar ansvarlig på KT 
 
 
Jarle ansvarlig på KT 
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3. Oppfølging terminliste 2. kvartal 
- Peffkurs 1 12-14/3 – bør forberedes. Dumt å avlyse 

fordi ting ikke er planlagt selv om korona gjør at det 
kan gjennomføres.  

- Ledertrening 3 13-14/3 – mangler info. Flyttet til 
april/mai – må settes opp igjen nå hvis det skal inn 
før sommer.   

- Kretsting 17/3 
- Påmelding til kretsleiren må åpnes snarest mulig 

for å sikre deltakelse.  
- Flokkledersamling 24/4. Er i rute 
- KK 24/4. Redusert til en dag. Er i rute. 
- Peffkurs 2 7-9 mai. Bør planlegges, og er 

sannsynligvis enklere koronamessig siden det er 
ute. Få ut informasjon og påmelding. 

- Småspeiderdagene 5-6/6. Mulig endring av 
arrangør. 

- K-21 30/7-7/8 

 
Benjamin følger opp 
 
 
Ankar følger opp 
 
 
 
Benjamin følger opp 
 
 
 
Benjamin følger opp 
 
 
Ankar følger opp 
 
Benjamin stiller i komiteen 

4. Eventuelt 
- Det er stilt spørsmål om sum som kretsleder kan 

godkjenne uten å informere styret. Vi beslutter 
ingen sum, men KL bør tilstrebe å informere andre. 
Dersom noe likevel av en eller annen grunn haster 
ekstremt, kan KL innvilge og informere styret 
etterpå. 

 
 

5. Neste møte 
Fastsettes av nytt styre. 
 

 

 

Ankar/ref 


