
Referat kretsstyremøte Follo Krets 13. oktober 2021 
Tilstede fra kretsstyret: Benjamin Taftesund, Jarle Andre Ødegård, Stein 

Ankarstrand, Thorbjørn Elvestad og Runar Nicolaisen 

Tilstede fra ombud: Marianne Fjeldstad (lederombud), Wilhelm Stamsaas 

(roverombud), Paul Henrik Wanderås (speiderombud) og Wenche Grønås (småspeider/beverombud) 

Forfall: Kristiane Færgestad, Vigleik Lutnæs 

Sted: Siggerud speiderhus 

Saker:  

 Hva Ansvar 

1.  Oppfølging av tidligere saker 
- Sette sammen en gruppe med unge som kan tenke 

ut og foreslå et konsept og jobbe videre. 
Kretstinganmodning. Ingen respons. Prosjektet 
termineres. 

- Fotokonkurranse. Benjamin og Runar plukker ut 
vinnere for de to første. Deretter vil prosjektet 
termineres. 

- Nettsider og facebook-gjennomgang. Tas på GL-
samling. 

- Stallerud. Forespørsel sendt til Dan, og sak til KT 
ferdigstilles til ca jul. 

 
  
 
 
 
Runar  
 
 
Jarle 
 
Thorbjørn 

2. Kretsleir 2023 
Gladnyhet: Tore Støkken fra Vestby har sagt ja til å være 
kretsleirsjef 2023. Han har allerede fått med seg Harald 
Schytz (Ås) og Kermit (Drøbak). De vil nå samle resten av 
leirkomiteen og se på tidspunkt og sted. 
Kretsstyrets formelle rolle er å være oppdragsgiver, og det 
skal tegnes en avtale som regulerer økonomisk ansvar og 
øvrige forpliktelser. 

 
 

3. Samarbeidsform kretsstyret – ombud 

• Styret og ombudene hadde en fin runde på 
ombudsarbeid og hva status er.  

• Lederombudet har med en til i ombudet, og vil 
satse på å få ledere i Follo til å møtes fremover.  

• Speiderombudet har med tre-fire faste 
medlemmer. Selv om arbeidsmengden er OK, vil 
han gjerne ha med et par til, og ønsker at KS støtter 
med dette. 

• Småspeider og beverombud har med Hanne Sickel, 
som vil overta ila 2022 når Wenche trapper ned. 
Det er nok med to, så en til ila 2022 er fint. 
Ombudet vil gjerne ha temaer til ledersamlinger. KS 
anbefaler å starte «på ny runde» da det har vært 
mange gode temaer og flere nye ledere har 
kommet til. 

 



• Roverombudet er alene, og ønsker gjerne et par til. 
Har imidlertid hatt god støtte på de arrangementer 
som har vært gjennomført. Er godt fornøyd med 
aktiviteten og deltakelsen. Meget vellykket 
roverleir i sommer.  

• Ombudene mener at det er veldig bra å ha 
fellesmøter, og at de bør være to ganger pr år 

 

4. Terminliste 2021 

• Peffkurs 1 og 2 er blitt gjennomført med suksess 

• Trinn 3 arrangeres førstkommende helg. Kun 8 
deltakere hvorav 4 fra Follo. 

• 21. okt: Peffkurs 3 – flyttet til 21. oktober med 
etterkveld 25 nov: Invitasjon sendes av 
speiderombudet til de som deltok på peffkurs 2., og 
de som deltok på forkveld forrige gang som ikke har 
fullført. 

• 22-24 okt: Minileir– i rute 

• 2. nov: Lederstart 27. okt flyttes til 2 nov. Det er 12 
påmeldte pr i dag, de får epost om byttet. 

• 3. nov: GL samling kl 1930 – tema terminliste 2022 
(kvalitetssikring av dagens arbeid på neste post) 
mm. Gjennomgang av «lederliste» i gruppene. 

• 10. nov: Workshop og Ledersamling. Tema: 
«Hvordan beholde 13+». Sted: Vestby 
menighetshus. I rute 

• 11 nov: Flokklederløft i Ås - i rute. 

• 20. nov: Førstehjelpskurs v/Marit – i rute 
o Grøtfest 8. desember for ledere og rovere 

kl 19-21. Kontakt er opprettet med sted, 
men de må vite tidspunkt og omtrent 
antall. Vi lager en quiz e.l., og KL 
oppsummerer de siste to år 

• 10-12 des: Juletur for rovere 

 
 
 
 
 
 

5.  Terminliste 2022 

• 6 feb: Vinterleker for flokk/bever. Oppegård 
ansvarlig. 

• 4-6 mars: Camp Alpin. Speiderombudet søker etter 
arrangør.  

• 18-20 mars: Snøhulekurs. Roverombudet ansvarlig 

• Ledertrening trinn 2 – settes i samarbeid med 
lederombud, men tentativt feb/mars 

• 23. april: «Vår dag» i gruppene 

• 29 april-1 mai: Kretskonk.  Myrvoll fremdeles? Evt 
1. Kolbotn (100 år i 2022).  

• 2 april: Flokkledersamling Vestby (utedag) 

• Småspeiderdager Nesodden – dato kommer fra 
Wenche 

• «Troppslederløft» - Workshop 2 – tema: «få de 
yngste engasjert på Tinget»??? Ca starten av 
februar 
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• «Troppslederløft» - Workshop 3 – tema? 
Mangfold? Barn med særlige behov? Beredskap? 
Hvordan driftes tropper? Sjekke på GL-samling 

• 2-4 sept: Minileir. Skaffe arrangør tidlig!  

• 7. nov: Lederløft småspeider/bever Rygge 

• Lederstart i september 

• Peffkurs 1 – Speiderombudet kommer med forslag 
til dato 

• Peffkurs 2 – Speiderombudet kommer med forslag 
til dato 

• Peffkurs 3 – Speiderombudet kommer med forslag 
til dato 

• 7 des 22: Grøtfest 

• Kretskonk 2023: Ås? (100 år) 
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6 Eventuelt 

• Intet 
 

 

7. Neste møte 
Avtales senere, tentativt desember 

 

 

Ankar/ref 


