Referat kretsstyremøte Follo Krets 27. januar 2022
Tilstede fra kretsstyret: Benjamin Taftesund, Stein Ankarstrand, Thorbjørn
Elvestad, Runar Nicolaisen og Vigleik Lutnæs
Forfall: Kristiane Færgestad, Jarle Andre Ødegård
Sted: Drøbak speiderhus
Saker:
1.
2.

3.

Hva
Oppfølging av tidligere saker
Ingen
Div saker
• Vi er enige i at kretsens kredittkort klippes. De som
skal ha dekket utlegg kan enten be om forskudd
eller legge ut. Kretsens refusjonsskjema bør
benyttes sammen med kvitteringer eller bilder av
disse.
• Styret og ombudsledere får dekket kontingent.
Betal selv og send så faktura til Vigleik sammen
med kontonummer
• Status på ledertrenerne er at vi for tiden ikke har
noen «peff», og det gjør at det er litt stille.
Status terminliste første halvår 2022
• Workshop 2 med tema «få de yngste med på
tinget» ble gjennomført 25. januar med 13
deltakere, digitalt. Meget vellykket.
• 6 feb: Vinterleker for flokk/bever. Drøbak har
overtatt som ansvarlig.
• 10 feb ledersamtale. Foreløpig kun tre påmeldte.
• 11-13 feb: Camp Alpin. Avlyses grunnet korona
• 4-6 mars Peffkurs 1: Gjennomføres, men arrangør
vurderer antallet (10, 15 eller 20) og vurderer å
kjøpe inn hurtigtester
• 17 mars: Kretsting. Se egen sak
• 18-20 mars: Snøhulekurs. Roverombudet ansvarlig.
Vurderes i begynnelsen av mars, både mtp korona
men også faktisk snømengde i fjellet.
• 2 april flokk- og beverledersamling i Vestby. Går iht
plan
• 5 april: GL samling. Kommer tilbake til den på neste
møte
• 29 april-1 mai: Kretskonk. Fremdeles er planen av
Myrvoll og 1. Kolbotn samarbeider.
• 21-22. mai: Småspeiderdager Tjernsbråtan,
Nesodden
• 21. mai: workshop 3 med tema Beredskap, som del
av Småspeiderdagene.

Ansvar/oppfølging

Vigleik

Alle (Ankar informerer ombud)

Ankar sjekker status med Jarle

Vi mangler roverarrangementer på terminlista

4.

5.

6.

Forberedelser kretsting
• Kolben er bestilt
• Årsberetning klar, sendes ut til styret for
gjennomsyn sammen med dette referat
• Regnskap er klart, deles med styret for gjennomsyn
• Valgkomiteen er i sving. KL og tre styremedlemmer
er på valg.
• Jarle (?) sjekker baguetter fra Kolben eller andre i
området. Vi kjøper inn mineralvann.
• Thorbjørn meldte seg som kandidat som ordstyrer.
• Thorbjørn ferdigstiller sak om Stallerud snarest.
Langtidsplan
Planen for 2019-2022 går ut, og vi skal vedta ny for 20222025 på kretstinget. Vi må i større grad legge opp planen
etter hva NSF sin plan sier. Møtet hadde derfor idedugnad
(vedlagt) som alle i styret skal se på frem mot fristen for
kunngjøring 2 mars.
Neste møte
Avtales når fristen for saker til kretsting er ute.
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Benjamin følger opp
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Thorbjørn

Alle (Ankar sender ut utkast)

