
Referat kretsstyremøte Follo Krets 12. april 2021 
Tilstede: Benjamin Taftesund, Jarle Andre Ødegård, Stein Ankarstrand, 

Kristiane Færgestad, Vigleik Lutnæs, Runar Nicolaisen, Thorbjørn Elvestad 

Ikke møtt: - 

Sted: Elektronisk på GoogleMeet 

Saker:  

 Hva Ansvar 

1.  Kretsting  
Oppfølging av kretstingsaker 

- Sette sammen en gruppe med unge som kan tenke 
ut og foreslå et konsept og jobbe videre.  

- Forbedre nettsider og Facebook: settes på 
agendaen til GL-møte. Forsøke å få en fra NSF til å 
delta med info på dette.  

- Forhåndsoppgaver Agenda – motivere gruppene  
- Mangfold og inkludering – sette på agendaen på 

GL-samling.  
- Backe lederombudet når det blir mulig med mer 

fysisk 
- Fotokonkurranse: Månedens tema. Premier og 

publisering hver måned. Starter i mai med tema 
«17. mai». 
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Thorbjørn 
Benjamin 
 
Ankar 
 
Runar og Benjamin 

2. Kretsleir 2023 
Avventer enda svar fra potensiell leirsjef 

 
Ankar 
 

3. Kretsleir 2021 
Mye usikkerhet. Benjamin går i dialog med leirsjef for å 
avklare eventuelle utfordringer, motivasjon osv 
  

 
Benjamin 
 

4. VIKENBUR 
Vigleik setter seg inn i søknadsprosedyrer og krav og følger 
opp 
 

 
Vigleik  

5. Terminliste 
Peffkurs 2 – avklare med speiderombudet at vi planlegger 
for å gjennomføre. Mulig å sette opp et Peffkurs 2 samtidig 
med Peffkurs 1 3-5 sept men kurset i slutten av september 
bør opprettholdes uansett for ikke å få for stor 
«baugbølge». 
 
Kretskonk flyttet, må kommunisere ut til TL slik at vi vet at 
alle har fått melding. 
 
GL samling 5 mai. KL setter opp agenda og sørger for 
innvitasjon. 
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Mini-leir i sept. Viktig arrangement. Vi må få på plass 
leirsjef (Benjamin), og kretsstyret kan fungere som 
«mentor» (Thorbjørn) for å veilede vedkommende om 
nødvendig. Bør forsøke å unngå å bruke roverombudet for 
mye.  Vigleik følger opp den økonomiske siden.  
 

Benjamin/Thorbjørn/Vigleik 

6.  Status eiendom 
Ankar orienterte kort om status for Stallerud og Stuene 
 

 

5. Neste møte 
Tirsdager anses som beste møtedag fremover. Neste møte 
tirsdag 4. mai kl 1900.  
 

 

 

Ankar/ref 


