
Referat Gruppeledersamling Follo Krets  
3. november 2021 

 

Tilstede: Hilde (GL 8. Moss), Jon (GL 1. Kolbotn), Jonny (GL 1. Våler), Kjersti 

(GA Myrvoll), Martin (GL Rygge), Thorbjørn (GL Siggerud/KS), Inger (GL 1. Ås), Bjørnar (GL 1. Jeløy), 

Ankar (GL Drøbak/KS), Benjamin (KS), Paul Henrik (speiderombud), Marianne (Lederombud), Kristiane 

(KS) 

Ikke representert: Nesodden/Jaer, 1. Råde, 1. Ski, 1. Son sjø, Bjørnemyr, Fagerstrand, Langhus, Moss 

FA, Oppegård og Vestby  

Sted: Drøbak speiderhytte 

Saker:  

1. Velkommen 

KL Benjamin ønsket i alt 12 deltakere fra ni av kretsens grupper velkommen til GL-samling. 

Veldig bra at vi kan samles, og det er viktig for kretsstyret (KS) å få møte alle gruppelederne 

igjen.  

 

2. Terminliste 2021 

Ankar gjennomgikk resten av årets kretsarrangementer, og la vekt på spesielt ett: workshop 

10. november. Hensikten er at mange ledere fra mange grupper kan møtes å diskutere et 

tema, og ha en sosial stund sammen. Første workshop har tema «Hvordan beholde 13+», og 

bør være en flott anledning for troppsledelsene og rovere og møtes. Ankar la vekt på at et 

suksesskriterium er at mange ledere faktisk finner veien til Vestby neste onsdag. Pr i dag var 

det bare to grupper som var representert på påmeldingslista, og han ba GL’ene om å ta en 

runde i egen gruppe for å få ledere og rovere med på workshopen (Marianne lokker med 

sveler!) 

I tillegg håper KS på stor oppslutning om grøtfesten for ledere og rovere i desember. 

 

3. Terminliste 2022 

Vi gikk gjennom KS sitt forslag til terminliste for 2022, og forsamlingen samlet seg om 

følgende liste: 

• Lederstart i januar: dato koordineres med Solveig Schytz og kunngjøres så på 

terminlista 

• 25. jan: Workshop for ledere og rovere, tema «Få de yngste engasjert på gruppe- og 

kretstinget» 

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

• 11-13 feb: Camp Alpin for 13+. Vi trenger arrangører som kan bidra! 

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

• 4-6 mars: Peffkurs 1 

• 18-20 mars: Snøhulekurs for 13+ 

• 17. mars: Kretsting 



• 2 april: Flokkledersamling Vestby  

• 5. april: GL-samling 

• 29 april-1 mai: Kretskonk, arr: Myrvoll/1. Kolbotn 

• 6-8 mai: Peffkurs 2 

• 21-22. mai: Småspeider- og beverdager på Tjernsbråtan, Nesodden 

• 21. mai: Workshop for ledere og rovere, tema «Beredskap» (samling for alle ledere 

på småspeiderdagene) 

• 2-4 sept: Minileir for 13+. Komiteen er allerede i gang! 

• Lederstart i september: dato koordineres med Solveig Schytz og kunngjøres så på 

terminlista 

• 16-18 sept: Peffkurs 1 

• 21-23 okt: Peffkurs 2 

• 27 okt: Peffkurs 3, forkveld 

• 28-30 okt: Follotroppen for 14-17. Vi trenger veiledere (rovere eller ledere) 

• 7. nov: Lederløft småspeider/bever, Rygge 

• 24 nov: Peffkurs 3, etterkveld 

• 6 des: Grøtfest for ledere og rovere 

Roverne kommer med egne arrangementer i tillegg. 

 

4. Kretsleir 2023 

Leirsjef Tore Støkken (Vestby) orienterte om kretsleir. En foreløpig komitè med Tore samt 

Kermit (Drøbak) og Harald (1. Ås) er så vidt i gang med planlegging, og de trenger flere 

kandidater til leirkomiteen. Gjerne fra grupper som vanligvis ikke er så frempå i kretsen. 

Frem mot jul mottar Tore gjerne navn på aktuelle kandidater de kan ringe, samt forslag til 

konsept/sted osv. Grov tidsplan: Til kretstinget i mars skal de presentere et skjelett for leir, 

og på minileir i september går «kickoff» for å få med deltakere. Da skal mye av det viktigste 

være på plass. 

 

5. Ledersatsing 

KS og lederombudet orienterte om at ledersatsing er høyt prioritert, noe vi mener alle 

lederarenaene som det legges opp til viser. Det sosiale aspektet vil bli vektlagt like mye som 

det faglige.  

I tillegg er det viktig for kretsen å få frem flere kandidater i ledertreningen slik at vi kan 

utvide tilbudet og spre gjennomføring på flere. Pr i dag er det en som har fullført 

ledertrenerkurs og to-tre som har fullført trinn 3. 

 

6. Sosiale medier og nettsider i kretsen 

(Oppfølgingssak fra sist GL-samling) KS har undersøkt status på Facebookprofiler og 

nettsider. Hensikten har vært å se om gruppene har medier som fremstår som 

«rekrutteringsvennlige» ved at de er tilgjengelige og oppdatert med info som viser aktivitet 

og kontaktinfo. Av kretsens 19 grupper har samtlige Facebooksider, men åtte av disse har 

ikke hatt oppdatering i 2021 eller er «privat» og ikke tilgjengelig.  

Fire grupper har ikke hjemmesider. Av de som har, er det to typer: «Rekrutteringsside» som 

inneholder generell og til dels tidløs informasjon, eller «nyhetsside» som viser mer aktivitet. 



De fleste har enten rekrutteringsside eller en blanding. Seks av sidene er ikke oppdatert eller 

fremstår nærmest som «nedlagt». Til sammen 8 grupper har dårlige/utilgjengelige 

Facebooksider og dårlige eller manglende hjemmesider og har således ingen oppdatert 

tilgjengelig informasjon til potensielle nye speidere.  

KS oppfordrer alle gruppene til å gjennomgå sin «mediestrategi», og helst oppdatere, evt 

fjerne, utdaterte kanaler.  

 

7. Stallerud 

KS orienterte om speiderhytta Stallerud som tilhører den i praksis nedlagte Sofiemyr 

spediergruppe. Iht NSFs lover skal verdier fra nedlagte grupper overføres kretsen. KS vil 

derfor fremme et kretstingsforslag om hyttas videre skjebne. 

 

8. Info fra ombudene 

Speiderombudet Paul Henrik orienterte om de nylige kursene. Disse har vært meget 

vellykket. Speiderombudet består av ca 4-5 personer som bidrar på kurs. For tiden pågår 

peffkurs 3 med 10 påmeldte speidere, som anses som et bra antall. Han vektla at det er en 

utfordring at mange speidere (og for så vidt rovere og ledere) har mangelfulle 

medlemsprofiler, og at det derfor kan være vanskelig å få sendt meldinger om kurs ol. Vi 

oppfordrer derfor alle grupper til å få medlemsansvarlig til å gå gjennom sine medlemmer og 

få oppdaterte lister.  

Lederombud Marianne har med seg et par til i ombudet. Marianne presiserte også hvilket 

fokus hun har ift å integrere Folloledere og oppfordrer alle ledere til å engasjere seg.  

 

9. Annet/eventuelt 

KS orienterte om status på to prosjekter som legges ned. Det ene er «mediegruppe for 

yngre» som var en kretsting-anmodning i 2020. Da ingen har meldt seg til dette så anser KS 

at det ikke er noe vits i å fortsette med dette. 

Videre hadde KS en fotokonkurranse ute i vår/sommer, men responsen har vært så laber at 

det også legges ned. Vinnere plukkes ut blant de få som deltok, men konkurransen avsluttes. 

GL-samlingen ble avsluttet med en anerkjennelse fra gruppelederne om at møtet var meget bra og 

nyttig, og ser frem til neste samling (med flere gruppeledere tilstede). 

 

Ankar/ref 


