
Referat Gruppeledersamling Follo Krets  
8. september 2022 

 

Tilstede:  

Myrvoll: TL Mats Randgaard 
Siggerud: TL/KS Thorbjørn Elvestad 
Fagerstrand: ingen 
Drøbak/Frogn: TA Maya Dahl, GL/KS Stein 
    Ankarstrand 
Langhus: TL Frode Vigemyr 
1. Ski: ingen 
1. Kolbotn: GA Marius Kårevik 
Bjørnemyr: GL Geir O Bjartvik, TL Pål Nylenna 
Vestby: GL/KS Runar Nikolaysen, TL Audun    
    Thinn 
 

1. Ås: TL Martha Hagbø, KS Solveig Schytz 
Oppegård: ingen 
1. Nesodden/Jaer: GA Frode Paulsen 
1. Råde: ingen 
Rygge: ingen 
1. Våler: ingen 
1. Jeløy: KS Bjørnar Evensen 
8. Moss: TL Victoria U Olsen, GA Andreas 
     Mikalsen  
Moss FA: TL Marianne Brattås 

Andre: 
Roverombud Wilhelm Stamsaas (Son), Liam A Flebu (Drøbak/Frogn) 
Speiderombud Paul Henrik Wanderås (Myrvoll/Langhus) 
Småspeider- og beverombud: Hanne Sickel (Drøbak/Frogn) 
Foredragsholder Kristoffer N Lundeby (Drøbak/Frogn) 
 

Sted: Stallerud speiderhytte 

Referent: Ankar  

Visekretsleder Stein Ankarstrand ønsket velkommen i kretsleder Benjamins fravær. Gledelig at såpass 

mange kunne stille. 

Sak 1 – Gruppekontakter 

Kretsstyret har ambisjon om å besøke alle gruppene før jul for å diskutere gruppenes utfordringer og 

se hva kretsstyret kan bidra med. 

Fordelingen av gruppekontakter er som følger:  

Oppegård - Solveig 
Vestby - Solveig 
Rygge - Solveig 
Langhus - Runar 
1. Ski - Runar 
Siggerud - Jarle 
Fagerstrand - Jarle 
Råde - Benjamin 
Moss FA - Benjamin 
 

8. Moss - Thorbjørn 
Jeløy - Thorbjørn 
Våler - Thorbjørn 
Myrvoll - Bjørnar 
Ås - Bjørnar 
Drøbak - Bjørnar 
1. Kolbotn - Ankar 
Nesodden/Jaer - Ankar 
Bjørnemyr - Ankar 
 

Sak 2 - Rekruttering 

Vi tok en runde gjennom alle gruppene om hvordan rekruttering og oppstart av høstsemesteret 

hadde gått. Alle er godt i gang, og generelt er det god rekruttering selv om det varierer litt mellom 



enhetene i de ulike grupper. Ledersituasjonen er stort sett god, selv om den er litt tynn i noen 

enheter i noen grupper.  

Alle ble bedt om å oppdatere ledernes enhetsfunksjon slik at det er lett å søke opp hvem som har 

hvilke funksjoner. 

Når det gjelder rekrutteringstiltak så var det ulik praktisering, og noen grupper får lov av enkelte 

skoler til å bruke showbie mens andre ikke fikk det. Det er påfallende mange grupper som opplever 

utfordringer med å finne gode kanaler for å rekruttere. Det er et tankekors i dette «Frivillighetens 

år». 

Sak 3 - Nettsider 

Kretsstyret oppfordrer gruppene til å ha en tydelig ide om hvordan de bruker nettsider og sosiale 

medier. Sosiale medier er en fin plattform for å nå ut til foreldre, mens gode nettsider gir god info om 

gruppens tilbud. Gruppene må vurdere om de skal ha rene infosider og/eller ha «nyhetsnettsider» 

som viser mer fortløpende aktivitet. Sistnevnte og sosiale medier må oppdateres ofte. 

NSF har gode nettsideløsninger som gruppene kan bruke, og Jarle i kretsstyret står til tjeneste for å gi 

opplæring i dette hvis gruppene vil. 

Sak 4 – Speidere i kommunale organer 

Et av målene til NSF er å få de unge mer engasjert i demokratiske organer. Kretsen har tatt dette 

videre som mål. På samlingen hadde derfor Kristoffer Lundeby fra Drøbak/Frogn tatt turen for å 

orientere om «ungdomsrådet i Frogn og hans funksjon i denne. Kristoffer ga en fin orientering og det 

var mange spørsmål og aha-opplevelser blant deltakerne i møtet. Det viser seg at mange kommuner 

enten ikke har denne lovpålagte ordningen eller ikke har gjort den spesielt kjent. 

Sak 5 – Stallerud 

Thorbjørn er kretsstyrets kontakt for Stallerud. Han orienterte om kretsstyrets arbeid med å overta 

og disponere hytta etter vedtaket på kretstinget i mars om at vi skal forsøke å få en gruppe til å 

overta.  

Med det første vil det komme en formell henvendelse til alle grupper med tilbud om å «lease» hytta. 

Dette innebærer at kretsen eier hytta og vedlikeholdskontoen, men at en (eller flere) grupper 

disponerer den og står for vedlikehold. 

Sak 6 – Terminliste 2023 

Januar: 

- 19. januar: Lederstart (Kretsstyret) 

Februar 

- 5. februar: Vinteraktivitetsdag for flokk og beverkoloni (Småspeider- og beverombudet) 

- 10-12. februar: Camp Winter (Roverombudet) 

Mars 

- 2. mars: Forkveld peffkurs 3 (Speiderombudet) 

- 10-12. mars: Snøhulekurs (Maya Dahl/Mikkel Rev Edsem) 

- 16. mars: Kretsting (Kretsstyret) 

- 17-19. mars: Peffkurs 1 (Speiderombudet) 



- 25-26. mars: «Den store merkedagen» for tropp (Kretsstyret) 

 

April 

- 13. april: Etterkveld peffkurs 3 (Speiderombudet) 

- 15. april: Ledersamling bever- og flokkledere (Småspeider- og beverombudet) 

- 14-16. april: Peffkurs 2 (Speiderombudet) 

- 21-23. eller 28-30. april: Kretskonkurranse (1. Ås/speiderombudet) 

Mai 

Juni 

- 3-4. juni: Småspeider- og beverdagene (1. Jeløya/Småspeider- og beverombudet) 

- 24. juni – 1. juli: Kretsleir (Leirkontoret) 

- Pefftreff ila kretsleiren 

September 

- 1-3. sept (eller 8-10.sept): Minileir (egen komite) 

- 14. september: Lederstart (Kretsstyret) 

- 22-24. sept: Peffkurs 1 (Speiderombudet) 

Oktober 

- 27-29. oktober: Peffkurs 2 (Speiderombudet) 

November 

- 2. november: Forkveld peffkurs 3 (Speiderombudet) 

- 7. november: Flokk- og beverlederløft (1. Kolbotn/Småspeider – og beverombudet) 

- 30. november: Etterkveld peffkurs 3 (Speiderombudet) 

Desember  

- 7. desember: Grøtfest for rovere og ledere (Kretsstyret) 

Ikke avklart: 

- Klatrekurs ledere og rovere (ta «brattkort») 

- Klatrekurs speidere 

Sak 7 – Diverse 

- Kretsstyret oppfordret grupper til å vurdere å arrangere en «path» på Roverway 2024 

- Kretsstyret vurderer å tilby å arrangere ett av de store forbundsarrangementene i 2024 

(speidertinget, NM eller femkamp) 

- Roverombudet orienterte om arangementene for rovere resten av 2022. Skal bl.a. arrangere 

roverledersamling og vurderer krets-rovermøter månedlig. 

- Kretsen har en drone til utlån hvis gruppene har sertifiserte droneførere 

 


