Årsmelding 2021
Follo krets
Kretsstyret har i 2021-2022 bestått av
Kretsleder Benjamin Taftesund (8. Moss)
Visekretsleder Stein Ankarstrand (Drøbak/Frogn)
Styremedlem Kristiane Færgestad (Drøbak/ Frogn)
Styremedlem Vigleik Lutnæs (1. Jeløy)
Styremedlem Jarle André Ødegaard (Myrvoll)
Styremedlem Thorbjørn Elvestad (Siggerud)
Styremedlem Runar Nikolaysen (Vestby)
Andre sentrale verv og funksjoner
Småspeiderombud Wenche Grønås (Vestby)
Speiderombud Paul Henrik Wanderås (Myrvoll)
Roverombud Wilhelm Stamsaas (1. Son sjø)
Lederombud Marianne Fjeldstad (Rygge)
Peff Vardetennerne Martin Olaisen (Langhus) (til 10. november)
Regnskapsfører Colliers Råd og Bokføring AS, Moss
Revisor Total revisjon DA
Som i 2020 har kretsstyrets arbeid i 2021 også vært preget av koronaepidemien. Det har
vært viktig for kretsstyret å få i gang aktiviteten på kretsnivå, og med unntak av
arrangementer i perioden mars-mai som ikke kunne være digitale, har de fleste
arrangementer har vært gjennomført selv om det har måttet bli noen tilpasninger. Blant
annet ble både småspeider- og beverdagen og kretskonkurransen gjennomført som
dagsarrangement. Kretskonkurransen ble i år arrangert lørdag 12 juni i Nesparken. Vinner
ble bamse fra 1. Jeløy foran Rev fra Drøbak og Ørn og Elg fra 1. Ås. Alle gikk videre til NSF sitt
desentraliserte NM som ble avhold dagen etter samme sted.
Det er ikke rapportert at noen av kretsarrangementene har medført smittespredning.
Som erstatning for at landsleiren «Agenda» som skulle ha vært i Askim, planla kretsen en
kretsleir på Røros etter modell av kretsleiren i 2015. Imidlertid ble også denne avlyst da det
var for usikkert om det lot seg gjennomføre. Dermed var det opp til den enkelte gruppe å
gjennomføre egne «Agenda»-arrangementer. De fleste gruppene fikk reist på en eller annen
form for leir eller tur.
Kretsstyret har i perioden hatt fem styremøter. Møtene har blitt benyttet til løpende
saksbehandling, informasjon og oppfølging av terminliste-arrangementer. Ett av
styremøtene var et samarbeidsmøte med ombudene. Referat fra alle kretsstyremøtene
inneværende periode er lagt ut på nettsidene.

Kretsarrangementer i 2021
Dato
2/2
7/2
11/2-21/3
5-7/3
10/3
12-14/3
12-14/3
17/3
19-21/3
24/4
5/5
7-9/5
6/6
12/6
31/7-7/8
5-8/8
3-5/9
24-26/9
30/9
14/10
15-17/10
21/10
22/10
2/11
3/11
10/11
11/11
20/11
25/11
8/12
10-12/12

Arrangement
Ledersamtale
Vinterleker
Ledertrening trinn 1
Camp Alpin
Snøhulekurs, forkveld
Peffkurs 1
Ledertrening trinn 3
Kretsting
Snøhulekurs
Flokkledersamling
Gruppeledersamling
Peffkurs 2
Småspeiderdagen
Kretskonkurranse
Kretsleir Røros
Agendaleir for rovere
Peffkurs 1
Peffkurs 2
Trinn 3 forkveld
Infokveld WSJ 2023
Ledertrening trinn 3
Peffkurs 3 (forkveld)
Minileir
Ledersamtale
Gruppeledersamling
Workshop
Flokklederløft
Førstehjelpskurs
Peffkurs 3 (e.kveld)
Grøtfest rovere/ledere
Juletur rovere

Ant delt+stab Sted
18
Digitalt
Ukjent
Diverse steder
13
Digitalt
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
60
Digitalt
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA
13
Digitalt
AVLYST PGA KORONA
90
Drøbak
168
Nesparken
AVLYST PGA KORONA
20
Lom
27
Stallerud
21
Sofiemyr
8 (5 fra Follo) Langhus
60 m/foresatte Kolbotn
8 (5 fra Follo) Østmarka
9
Langhus
68
Breivoll
17
Ås
13
Drøbak
20
Vestby
20
Ås
12
Langhus
10
Langhus
AVLYST PGA KORONA
AVLYST PGA KORONA

Arrangør
Solveig Schytz
Småspeider/beverombudet
Ledertrenerne

Kretsstyret

Kretsstyret
Drøbak/Frogn
1. Jeløy
Roverombudet
Speiderombudet
Speiderombudet
Ledertrenerne
Kretsstyret
Ledertrenerne
Speiderombudet
Maya Dahl
Solveig Schytz
Kretsstyret
Kretsstyret
Wenche Grønås
Marit Carlsen
Speiderombudet

Medlemsutvikling
Medlemstallet de siste 10 årene har ligget rundt 1300 medlemmer, men de siste fire årene
har det vært en drastisk nedgang. Ved utgangen av 2021 hadde kretsen 1121 medlemmer,
som er en endring i negativ retning på 4 % siste år, og hele 18 % siden toppåret 2017.
Tabellen under viser antallet medlemmer som har betalt kontingent i perioden 2011-2021.

Follo krets 2011-2021
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De største plussgruppene i 2021 er 1. Ås som har økt med 14, Drøbak/Frogn som har økt
med 8 og Rygge som har økt med 7. Største prosentvise økning har Siggerud med 27 %
økning. Grupper som har klart å øke medlemstallet de siste to år på rad er Drøbak/Frogn, 1.
Ås og 8. Moss. Det er fortsatt meget bekymringsfullt at flere av gruppene har negativ
utvikling med tosifret tall.
Status på arbeidsplan 2019-2022
Oppdrag:
Sette et mål på deltakere til
landsleir 2021
Øke medlemsmassen med 5-10%

Legge arrangement til Askim
Nye ledertrenere

Starte verving

Status:
Avsluttet
Medlemstallet har gått ned hvert år siden 2017, og også i år
har vi hatt en nedgang, på 4%! Vi har ikke klart å stabilisere
og helst øke medlemstallet i perioden.
Avsluttet
Kretsstyret har dette som prioritet nr 1, men det er et
langsiktig arbeid. Vi fikk 5 deltakere på trening 3 høsten
2021, men det var ikke mulig å få noen av disse med på NSFs
ledertrenerkurs. Derimot har vi en deltaker på sistnevnte, og
styret jobber videre for å få med flere når nytt kurs settes
opp.
Verving gir mest effekt hvis gruppene leder an. Kretsstyret
har i liten grad fått støttebehov fra gruppene.

Krets/regionsleir 2023

Leirsjef for kretsleir 2023 er plukket ut. Tore Støkken
fra Vestby har fått med seg en gjeng med bakgrunn fra
mange ulike grupper, og de er i godt driv for å skape en
flott leir om halvannet år.

Øke aktivitet på sosiale medier,
annonsering på Facebook

Kretsstyret har vært mer aktive, både annonsering av
arrangementer og mer generelle «saker». Særlig har
promotering av kurs og arrangementer vært prioritert.
Oppdatert terminliste med tidlig annonsering har vært gjort.
Responsen på deltakelse kunne vært bedre, men styret vil
fortsatt jobbe intensivt for å øke deltakelsen på alle kretsens
arrangementer.

På kretstinget 2021 la kretsstyret frem tiltak for å følge opp NSFs overordnede arbeidsmål for 20212022. Kretsstyret har ikke mottatt ytterligere tiltak og prosjekter, og anbefaler derfor at de vi pr nå
har blir videreført.
Status på målene er som følger:
Mål «Vi er synlige»
Utvikle gode fortellinger om hva speiding er, for forskjellige målgrupper og bruksområder i og
utenfor organisasjonen
➢ Produsere artikler i lokalaviser om kretsleir: Ikke gjennomført da kretsleir ble avlyst
➢ Produsere artikkel om speiderbevegelsens relevans i disse koronatider: Ikke gjennomført
➢ Alle grupper kan gå gjennom egne nettsider og gjøre dem mer attraktive: Oppfordring til
gjennomgang av både nettsider, facebook og andre sosiale medier er tatt opp både på
gruppeledersamlinger og workshop i november. Kretsstyret gjorde i oktober 2021 en liten
undersøkelse av alle gruppenes hjemmesider og Facebookprofiler slik de fremstår før man
blir medlem. Hensikten er å se hvordan gruppen fremstår for potensielle speidere og
foreldrene – hvor attraktive er vi? Av kretsens 19 grupper har alle Facebooksider. Av disse
har
o 10 grupper Facebooksider som er oppdatert de siste tre måneder
o 5 grupper Facebooksider som ikke er oppdatert, den «verste» har siste oppdatering i
2016
o 4 grupper Facebooksider som er privat
Når det gjelder nettsider er det en blanding av grupper med «nyhetssider» og
«rekrutteringssider». Av disse har
o 9 grupper sider med god informasjon og/eller oppdaterte nyheter som viser aktivitet
o 5 grupper har lite oppdaterte og/eller lite informative nettsider
o 5 grupper har ikke nettsider i det hele tatt
➢ Promovideoer og youtubekanal: Kretsstyret foreslo å etablere en gruppe som kunne jobbe
frem gode promoteringsvideoer og annet materiell. Etter flere forsøk har vi ikke klart å stable
dette på beina, og kretsstyret anbefaler at prosjektet ikke videreføres før evt noen ildsjeler
melder seg.
Mål «vi er mangfoldige og inkluderende»
Etablere et prosjekt der vi skal identifisere våre egne og andres barrierer for deltakelse og jobbe for å
bryte ned disse barrierene
➢ Arrangere workshop i kretsen med utveksling av ideer: Kretsstyret har tatt initiativ til og
gjennomført den første med tema «hvordan beholde 13+». Det er satt opp flere workshoper
utover i 2022, som vil bl.a. fokusere på mangfold og inkludering.
Ta i bruk nye plattformer og metoder for rekruttering som gjør at vi treffer større deler av
befolkningen
➢ Mer aktiv bruk av Facebook: Kretsstyret har oppfordret til dette, jf ovenstående
➢ Utvidet samarbeid med andre organisasjoner? JFF, DnT o.l.: Kretsstyret har ikke tatt initiativ
til dette, men oppfordrer gruppene til å innlede samarbeid med andre lokale organisasjoner
ifm Frivillighetens år 2022, særlig «Vår dag» 23. april.
➢ Promovideoer/youtube: Se tidligere omtale
➢ Elektronisk ryggsekk: Kretsstyret anser at dette er tiltak de lokale gruppene må initiere
ovenfor sine skoler

Finne tiltak som kan gi flere medlemmer opplæring i og forståelse for demokratiske prosesser i
organisasjonen, slik at de i større grad kan delta i dem
➢

Diskusjon om gruppe- og kretsting: Kretsstyret har igangsatt arbeid med å få flere 12-16 med
i NSFs demokrati. Det er bl.a. planlagt en workshop i januar med tema «hvordan få 12-16
med på tinget?»
➢ Bevisstgjøring av speidere – gi dem arenaer: Kretsstyret fokuserer på å få de unge engasjert,
bl.a. som arrangører av kretsarrangementer.
Mål «vi blir flere»
Sette i verk tiltak for å få flere til å bli, basert på en kontinuerlig analyse av hvorfor folk slutter
➢ Kretsen i samarbeid med gruppene identifiserer årsaker: Ikke påbegynt
➢ Mange grupper vet nok hvorfor speiderne slutter. Lage spørreskjema som gruppene kan
bruke, og rapportere tilbake på. Kretsstyret vet at NSF jobber med disse løsningene og vil
derfor ikke ta eget initiativ ovenfor Follogruppene
Utvikle planer for rekruttering og ivaretakelse av nye speidere, rovere og ledere, spesielt i
forbindelse med større arrangementer som landsleir og NM i speiding
➢ Komme i gang med lederombudet skikkelig: Lederombudet er etablert og i gang.
Lage verktøy som gjør det enkelt å ta imot nye ledere, og som er til god hjelp for de nye lederne
selv
➢ Mer aktiv bruk av sosiale arenaer (når dette åpner opp) for ledere: Kretsstyrets pri 1 er å
få opp lederaktiviteten. Dette er vi i samarbeid med lederombudet i gang med gjennom
flere arrangementer for ledere og rovere.
Mål «vi tar vare på de frivillige»

•

Støtte det lokale arbeidet for å skape godt ledermiljø og ivareta de enkelte frivillige, blant annet
gjennom videre utvikling av materiale fra gruppe- og kretsutviklingsprosjektet
➢ Økt satsing på sosiale arenaer for ledere og rovere: Se ovenstående
sikre et godt ledertreningstilbud som er tilgjengelig over hele landet, og se på nye mulige
gjennomføringsmåter
➢ God plan for ledertrening: Kretsstyret har etablert lederlederpatruljen, men dette er et
langsiktig mål. I tillegg til de etablerte ledertrenerne har kretsen en til under utdanning,
og flere som har fullført trinn 3. Disse jobbes det med for å få med videre som
ledertrenere.
➢ Kretsen har gjennomført trinn 1 og 3 i 2021, og vil forsøke å få opp trinn 2 i 2022.

På kretstinget 2021 kom det en henstilling: Kretsstyret skulle finne en plattform som tik-tok,
instagram ol for å kunne henvende seg også til de yngre speiderne for dialog med
speiderarbeidet i kretsen.
Kretsstyret tolket henstillingen som at vi skulle etablere en gruppe som skulle lage
film/bilder ol som skulle publiseres på disse plattformene. Kretsstyret har gjort mange forsøk
for å få engasjert målgruppen uten å lykkes.

