
Innkomne forslag til kretsting 2022 
Forslag 1 – fra 8. Moss 
8.Moss speidergruppe foreslår at Follo fremmer forslag om husstandsrabatt på 

årskontingenten byttes fra 3. familiemedlem slik det er i dag, til 2.familiemedlem. 

Begrunnelse: Det er ikke mange som har 3 stk. speidere i familien. En annen ting med dette 

er også økonomi i familien. Positivt fra speiderbevegelsen og for rekruttering ved å se at 

også vi har dette som andre foreninger har.  

Forslaget kan innebære noe tapt inntekt for gruppe, krets og forbund, men forhåpentligvis 

ikke større at det går og at det kan gi god rekruttering. 

Forslaget anmodes godkjent for videresending til forbundet og at det blir et forslag fra Follo 

krets til speidertinget i november. 

Kretsstyrets anbefaling: 

Kretsstyret støtter 8. Moss sitt forslag, men mener at Follo bør fremme forslaget der 

moderasjonen gis for annet husstandsmedlem dersom begge er under 16 år. Grunnen til 

dette er at veldig mange speiderfamilier kun har en speider og en leder, der lederne allerede 

får dekket deler eller hele kontingenten. Kretsstyret anbefaler at forslaget godkjennes av 

kretstinget, med den lille presiseringen. 

 

Forslag 2 – fra kretsleirkomiteen K-2023 
• Hvem er ressurspersonene våre om 5 - 7 år? 

• Den jobben må vi starte på i dag! 

«Arkitekt-kontoret» K-23, vil nå våre unge lederspirer gjennom prosjektet «FREMTID» 

Finne Reagere Engasjere Motivere Tilrettelegge Inspirere Delegere 

Dette er et perspektiv-prosjekt som også inngår i K-23 sin satsning «Vi Bygger Follo». 

Vi vil starte med et Kick-Off arrangement lørdag til søndag 7-8. mai 2022. 

Her vil vi invitere alle speidere født 1997-2006 til en helg med opplevelse, oppdagelse og 

forhåpentligvis «oppstandelse». Våre unge speidere har gått gjennom to magre speider-år, med 

lengsel etter å møtes igjen. Om de kun deltar for å føle samhørighet og møte likesinnede, så er målet 

nådd. Derfra er veien ofte kort til videre engasjement. En vis mann sa en gang, «engasjement avler 

mer engasjement». Den samme vise mannen sa også: «Rover i dag – Leder I morra» 

Vi håper å få med ombudene, styret, komiteer og andre funksjoner i kretsen, på en uformell «speed-

dating» under denne kick-off’en. Vi lager en arena hvor alle funksjonene er representert. Alle 

funksjoner har sin egen stand, hvor de informerer og selger seg selv. Speiderne roterer mellom 

standene og blir inspirert.  



Kretsleirkomiteen har også stands for å motivere til stabsarbeid frem mot kretsleiren «Vi Bygger 

Follo» 2023. Håpet er å få mange unge med i stab. Gjennom stabsarbeid motivere til innsats, slik at 

de sitter igjen med bare gode opplevelser, når leiren er over. Vi håper på å starte en meget 

smittsom engasjement-pandemi, med spredning ut i alle Follo-gruppene. 

På kvelden er det middag og sosialisering, slik at kommende og nåværende rovere i Follo, blir bedre 

kjent. Alle som deltar og overnatter, får gratis inngang på Tusenfryd søndag. 

Kretsen har i flere år ønsket å bruke penger på ledere og ledelse. Det er viktig med lederpleie, men 

kanskje enda viktigere å skape «pleietrengende». 

Vi vil be kretstinget om å støtte forslag om prosjekt-støtte på kr 75 000,-  

Pengene vil dekke mat, lokaler og inngang Tusenfryd. Vi ønsker å få til et gratis arrangement, for de 

som melder seg på. 

Budsjett er forelagt kretsstyret. 

Kretsstyrets anbefaling: 

Kretsstyret er positive til forslaget, og ønsker å sette av inntil kr 75000 på budsjettet.  

Arrangementet vil direkte bidra på flere av de foreslåtte målene for kretsen 2022-2025, f.eks: 

- Utvikle nye arrangementer for tropp og rovere 

- Utvikle nye arenaer for å engasjere speidere og rovere i gruppene og kretsen 

- Utvikle ledermiljøet i kretsen 

- Mer fokus på å finne de engasjerte 

Forslaget må behandles på kretstinget før budsjettet vedtas. 

 

Forslag 3 – fra Kretsstyret 
Stallerudhytta er en speiderhytte som ligger på Stallerud mellom Siggerud og Langhus. Hytta har vært 

i eie av tidligere Solbråtan speidergruppe, og senere Sofiemyr speidergruppe. Begge disse 

speidergruppene er nedlagt, og Stallerudhytta har vært driftet og vedlikeholdt av en gruppe tidligere 

speidere med tilknytning til Solbråtan speidergruppe. Stallerudhytta er mye brukt av flere foreninger 

og organisasjoner, blant annet til arrangementet Hide & Seek, med flere. Samt at hytta brukes av 

flere av speidergruppene i den nordre delen av Nordre Follo kommune (tidligere Oppegård 

kommune). På vinterstid er det servering på søndager, og denne har vært driftet på dugnad av 

Myrvoll og Oppegård speidergrupper blant annet. 

Drifts-/vedlikeholdsgruppa som nå er aktive på Stallerudhytta har kontaktet kretsstyret og ytret et 

ønske om å trekke seg, og ønsker at Stallerudhytta overtas av kretsen eller annen/andre grupper i 

kretsen. Det er et sterkt ønske at hytta forblir i speidereie på en eller annen måte. 

Iht NSFs lover § 5-4 så er det kretsen som overtar verdier, midler og eiendommer.  

I denne sammenhengen har kretsstyret utarbeidet fire forslag til løsning på Stallerudhyttas fremtid, 

og søker kretstingets fullmakt til å gå videre med en eller flere av disse: 

 

 



Alternativ A: 

Hytta selges, og fortrinnsvis til en forening/organisasjon. Oppsparte midler går til kostnader rundt 

salg av hytta og restbeløp og overskudd fra salg går til kretsen for bruk på speideraktiviteter. 

Ved dette alternativet kan hytta ikke tilbakeføres til en eventuell ny speidergruppe på 

Sofiemyr/Solbråtan. 

 

Alternativ B: 

Kretsen overtar hytta, og drifter det som et speidersenter. Det opprettes en drifts-/hyttegruppe på 

dugnadsbasis. Hyttegruppa velges av kretstinget og kan være på tvers av kretsens grupper. Drifts-

hyttegruppa rapporterer direkte til kretsstyret. Hytta driftes på dugnadsbasis, og kretsen dekker 

vedlikehold økonomisk. På lik linje tar også kretsen alle inntekter fra salg (servering) og utleie, som 

enten kan øremerkes Stallerudhytta og/eller øremerkes speideraktiviteter. 

Midlene som i dag er oppspart i Stallerudhytta øremerkes vedlikehold av hytta. 

Ved dette alternativet bør det være en klausul om at ved oppstart av en ny speidergruppe på 

Sofiemyr/Solbråtan, så har denne rett til å få Stallerudhytta overført til sitt eie, med mindre den 

nyoppstartede speidergruppen frasier seg hytta. 

Alternativ C: 

Hytta overføres til en eller flere andre speidergrupper i kretsen. Den eller de speidergruppen(e) som 

tar over eierskapet av hytta, står selv for vedlikeholdet og beholder leie- og salgsinntekter. Hytta kan 

ikke selges videre, men skal tilbakeføres kretsen dersom nye eiere ikke kan ivareta den videre. 

Midlene som i dag er oppspart i Stallerudhytta øremerkes vedlikehold av hytta. 

Ved dette alternativet kan hytta ikke tilbakeføres til en eventuell ny speidergruppe på 

Sofiemyr/Solbråtan. 

Alternativ D: 

Kretsen overtar hytta og leier den ut til en eller flere interesserte speidergrupper i kretsen. 

Speidergruppen(e) betaler en indeksregulert, årlig leie til kretsen, men beholder inntektene fra 

utleie/salg (servering). Speidergruppen(e) står for det daglige vedlikeholdet og driften av hytta, men 

større vedlikeholdsprosjekter, som for eksempel bytte av tak eller utskifting av utvendig kledning kan 

støttes økonomisk av kretsen. 

Midlene som i dag er oppspart i Stallerudhytta øremerkes vedlikehold av hytta. 

Ved dette alternativet bør det være en klausul om at ved oppstart av en ny speidergruppe på 

Sofiemyr/Solbråtan, så har denne rett til å få Stallerudhytta overført til sitt eie, med mindre den 

nyoppstartede speidergruppen frasier seg hytta. 

Kretsstyrets anbefaling: 

Kretsstyret anbefaler alternativ D dersom det er en eller flere grupper som ønsker å disponere en 

flott speiderhytte med stort potensial. Løsningen vil innebære noe mindre økonomisk risiko for 

den/de grupper som leier hytta enn alternativ C. Dersom det ikke er en eller flere grupper som 

ønsker å gå inn på en slik løsning, anbefaler kretsstyret alternativ B selv om dette vil kreve noe mer 

oppfølging fra kretsstyrets side enn alternativ C og D. 


