Oslospeidernes årsmøte 3. juni 2020
Det var 8 speidergrupper representert og totalt 22 deltakere inkl. kretsstyret samt en
speider under 15 år. Kretsleder ønsket velkommen til årsmøtet som egentlig skulle vært
avholdt i mars, men på grunn av Corona så ble det utsatt. Kretstinget ble holdt utendørs på
Krakosseter. Det har ikke vært noen arrangementer i regi av kretsen på veldig lang tid og det
har betydd at alle gruppeledersamlinger og andre arrangementer har måttet utgå.
Kretstinget ble derfor det eneste samlingspunktet før noen går ut i sommerferie og noen
skal ha sommerleir i en eller annen variant. Delegatnummer ble ikke delt ut på grunn av
smittevern. Representantene er derfor oppført med delegatnummer fra tidligere kretsting.
1.

2.

Konstituering
1.1. Godkjenning av innkalling
Akklamasjon
1.2.

Godkjenning av representanter
Akklamasjon

1.3.

Valg av ordstyrer og bisitter
Forslag av bisitter: Arne L. Iversen
Forslag til ordstyrer: Isolde Kobernus
Årsrapporten v/ Kretssekretær Anne Catrine Asak
Regnskapet v/ Økonomiansvarlig Bjørn Skauli

1.4.

Valg av referent og bisitter
Referent: Anne Catrine Asak
Bisitter/referent: Monica Holst

1.5.

Valg av tellekorps
Anine Guldhaug, Grünerløkka MS Speidergruppe
Anders Ø. Røberg-Larsen, 8. Romsås Speidergruppe

1.6.

Godkjenning av saksliste
Akklamasjon

1.7.

Godkjenning av forretningsorden
Akklamasjon

1.8.

Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
Kjetil Willander, Bøler Speidergruppe
Martine Branem, 1. Røa Speidergruppe

Årsrapport
Vi gjennomgikk medlemstallene og status på hyttene samt hytteutleie for 2019 som
er de punktene med antatt størst interesse.
Medlemstallene viste en liten nedgang på antall aktive, men en oppgang på antall
betalende medlemmer, både for totale medlemstall og for de under 26 år.
På Blåhaug har det vært en fast dugnadsgjeng gjennom hele 2019, som har arbeidet

etter en dugnadsliste på hva det har vært behov for. Det ble gjennomført 7
dugnader i tillegg til noen enkeltdugnader ved hjelp av et par i dugnadsgjengen.
Fellesdugnaden som var satt opp 5. juni blir gjennomført med noen få frivillige og
det vil da bli fylt opp med ved samt at nye madrasser vil bli tilkjørt. Antall
overnattinger på Blåhaug økte med 12 døgn fra 2018 til 2019. Vi håpet på en
ytterligere økning i år, men på grunn av Corona så vil det i stedet dessverre bli en
markant nedgang.
På Krakosseter har vi vært veldig heldige å få hjelp til dugnader av Nittedal St. Georgs
Gilde. Siste dugnad var 26. mai og vi håper å få til flere dugnader basert på et godt
samarbeid. Målet er å få til faste dugnader som vil bli informert ut, slik at alle som
har tid og mulighet kan hive seg på. Fellesdugnaden som er satt opp i terminlisten i
september håper vi å få gjennomført i en alternativ form, da dugnadslisten er lang.
Når det gjelder overnatting var det fra 2018 til 2019 en økning i antall overnattinger
med 5 døgn. Vi hadde også her håpet på en ytterligere økning, men på grunn av
Corona så vil det altså bli en markant nedgang.
Det har blitt søkt om kompensasjon via NSF for tapte inntekter for deler av 1. kvartal
samt 2. kvartal. Estimerte tall med utgangspunkt i faktiske bookinger i år samt tall for
overnattinger i fjor ble tatt med som utgangspunkt for det vi kan ha tapt. Tallene ble
justert noe opp, da vi antar at utleien i utgangspunktet ville ha økt. Tallene ble sendt
til NSF i slutten av mars. Vi har ikke fått tilbakemelding på hvor mye vi eventuelt får
kompensert enda, men regner med at dette kommer. Informasjon om dette vil
komme så fort det er klart. Det vil muligens komme en ny runde med søknad om
kompensasjon for tapte inntekter fra høsten.
130 - Er det satt opp en dugnadsliste for hyttene?
141 - Ja, det er satt opp en dugnadsliste både for Blåhaug og for Krakosseter. Hvis
det er ting dere ser som bør fikses eller ønsker dere har i forhold til oppgraderinger
så kan dette sendes inn til kontoret eller dere kan ta kontakt på telefon.
Dugnadslistene kan legges ut på nett.
100 - Det har ikke vært et operativt styre på Blåhaug eller Krakos, jobbes dette med?
170 - Ja, det jobbes med. Vi har fått en fast dugnadsgjeng på Blåhaug som er
medlemmer i det gamle styret. Disse gjør en del arbeid. Kretssekretær bruker også
noe av arbeidstiden sin på disse stedene. Kretssekretær fungerer som et bindeledd
mellom dugnadsgjengene, eiendomsansvarlig og hyttefut. Sammen gjør disse ulike
arbeidsoppgaver og har en dialog rundt dette. Det er veldig viktig å ha en person
som gjør denne jobben på en oversiktlig måte, slik at de frivillige slipper det
administrative som ofte tar mest tid og ressurser.
Årsrapport godkjent med vedtak.

3.

Regnskap og revisjonsberetning 2018
Det ble lovet på halvårsmøtet at kretsstyret skulle gå igjennom balansen på neste
kretsting. Dette blir derfor presentert her i tillegg til resultatregnskapet.
I resultatregnskapet fra 2019 kan vi se at lønnskostnadene går opp, men dette
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skyldes at vi i 2018 fikk refusjon fra NAV da tidligere kretssekretær var sykmeldt.
Vi ser at vi får høyere annen driftsinntekt som skyldes at vi hadde en økning i
hytteutleie på alle hyttene. Vi har hatt en økning i driftskostnadene som skyldes at vi
har utført en del vedlikeholdsarbeider på hyttene. Vi ser at driftsresultatet for 2019
går i minus, men at vi likevel får et årsoverskudd grunnet en del finansposter. Det
som er annen finansinntekt og annen finanskostnad skyldes at Jamboreetroppen ble
lagt ned og pengene derfra ble overført kretsen for deretter å bli fordelt og
halvparten ble deretter utbetalt de som var på Jamboree i fjor.
Det var ingen spørsmål til resultatregnskapet.
I balanseregnskapet kan vi se at kretsen har en romslig økonomi. Det er en god del
penger i form av bankinnskudd. En del av dette kan man se under “kapital med
selvpålagte beskrankninger” som betyr at pengene er satt av til å brukes på
oppgradering av hyttene. Revisjonsberetningen blir utsendt med referatet fra
kretstinget da denne ble uteglemt fra sakspapirene. Regnskapet med resultatregnskap og balanseregnskap ble som vanlig revidert av BDO. Revisoren skriver at
årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31.12.2019, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Det var ingen spørsmål til balanseregnskapet.
Årsregnskapet godkjent med vedtak.

4.

Innkomne forslag
Ingen forslag kommet inn.

5.

Valg
5.1.

Valg av delegater til Speidertinget og Speider- og Roverforum
5.1.1.
Mest sannsynlig blir det avholdt speiderting 13-15 november på Thon
Hotel Vetre i Asker som planlagt. Det vil bli lagt ut informasjon hvis
dette endrer seg. Her skal det velges 4 representanter pluss 2 vara. To
representanter har meldt seg: Christina Eide i 17. Oslo Kampianerne
og Anine Guldhaug i Grünerløkka MS speidergruppe.
5.1.2.
Vi håper også at speider- og roverforum blir avholdt som planlagt 9-11
oktober på Askim ungdomsskole i Askim. Her skal det velges 2
representanter til speiderforum og 2 til roverforum. Dette er en fin
mulighet til å få trening i demokrati, se hvordan ting blir til og komme
med egne forslag på hva speideren bør satse på videre, i tillegg til mye
sosial kontakt og moro.
5.1.3.
Egen e-post til gruppene blir sendt ut for å få inn representanter til
speider- og roverforum samt de representanter som mangler til
speidertinget. Det vil være informasjon om arrangementene og hva
rollene innebærer. Det er et ønske å få inn kandidater med ulik
geografisk tilhørighet med lik vekt av kvinner og menn.
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6.

Orienteringssaker
6.1. Ambassadør landsleir
6.1.1.
Vi har dessverre ikke fått noen ambassadør enda. Hvis noen allikevel
ønsker denne rollen på CV`en så er det bare å melde seg.
6.1.2.
På grunn av Corona så er det ikke sikkert at landsleiren neste år
kommer til å bli arrangert i den form vi kjenner den. Det kan hende
antallet på landsleiren vil bli redusert, det kan hende leiren blir delt
opp slik at speidergrupper kan ha ulike uker, det kan bli mange
småleirer eller liknende. Det er vanskelig i dag og si hva type leir som
kommer til å bli arrangert, men det jobbes nå med mange ulike
alternativer og reserveplaner.

130 - Er det satt noe dato for når dette blir fastsatt?
170 - Nei, problemet er at man ikke vet når neste smittebølge kommer, for ekspertene
mener at denne vil komme. Det er derfor viktig å ha klar en del alternativer på forhånd.
6.2.

Status i kretsen.
6.2.1.
Kretsstyret har hatt møter via digitale løsninger. Noen grupper har
vært veldig flinke til å dele ideer og informasjon og dette har vært en
god kilde for andre til å få inspirasjon til å gjøre det samme. En del av
gruppene har prøvd ut digitale løsninger for speidermøter med ulike
erfaringer fra dette. En del grupper har kommet i gang igjen og noen
har også arrangert tur, vi håper dette gir inspirasjon til ideer for måter
å løse slike arrangementer. Vi håper alle har kommet litt i gang, da det
er viktig med treffpunkter, slik at ikke speiderne blir lei.
6.2.2.
Smittevernreglene som NSF har valgt å følge er tatt fra idretten, her
har man satt likhetstegn mellom speidermøter/samlinger og treninger
samt mellom cup`er og speidertur/leir. Vi råder alle til å bruke sunn
fornuft og følge rådene til FHI, verken mer eller mindre. På hyttene
følges vanlige rutiner på vasking, da eventuell smitte vil dø ut ved en
uke mellom hvert besøk. Disse reglene kan endre seg begge veier i
takt med smittesituasjonen.
6.2.3.
Vestmarka krets og Oslospeiderne ønsker i samarbeid med NSF å
ansette en ekspansjonssekretær for å ta tak i mulige områder for
vekst, jobbe med medlemsrekruttering og tilrettelegging opp mot
gruppene. De vil gjøre dette gjennom å prøve å få inn midler til vekst,
slik DNT har fått til andre prosjekter.

155 - Vi opplever at en del som ønsker å være medlemmer ikke har økonomi til å betale
medlemskontingenten eller dra på en ukesleir. Noen konkurrenter som Røde Kors tilbyr
gratis medlemskap og deltagelse. Har dere noen måter å angripe slike problemstillinger på?
148 - Dere kan eventuelt høre med NAV, da barn ofte har rett på å få støtte. NAV er strenge,
men det er mulig å høre med dem om støtte.
170 - Lions Rottary er også en mulighet, disse har støtteordninger for barn. Hvis kommunen
kommer ut med Fritidskortet, så er det viktig at speideren blir en del av denne ordningen.
130 - Hva med de nye områdene i Oslo som Fornebu, Hasle, Ensjø og Løren, dette er
områder som ikke har så mange speidergrupper.

3

170 - Dette er bakgrunnen til at NSF nå skal ansette en ekspansjonssekretær, da det bygges
ut i stort i disse områdene. Ønsket er å få inn en 100% stilling hvor den som ansettes får
jobbe med dette og være med ut i gruppene. Stillingen ønskes finansiert gjennom friske
midler via støtteordninger. Kretsstyret må utfordre forbundskontoret, da sammenhengen
mellom nye medlemmer og muligheten til å få til dette henger mye sammen.
100 - Vi har innimellom tidligere speidere og/eller foreldre som kan stille opp i gruppa, men
vi savner et flokklederkurs som vi kunne sende de på. Er det mulig å få til slike kurs?
170 - Vi har god dialog med Kjetil i ledertrenergruppa og har vært på møter med Kirvil, Line
og Lykke om dette. Det er viktig at alle gruppene har tenkt igjennom hvordan de kan få til en
ny flokk hvis de får inn to frivillige som er interessert i å bidra i gruppa. Dere må være
bevisste på hva dere ønsker, og hva dere kan. Gruppene må bli enige om hvilke premisser
de ønsker for de frivillige, ved f.eks. å diskutere om det er greit med ledere som kun prater
engelsk, eller ikke. Vi ser fra KUFM og fra andre at det er mange som er villige til å reise
langt for å delta i en speidergruppe, hvis tilbudet er godt. Ellers vil vi nevne Facebook- siden
“Speiderledere i Norges Speiderforbund” der speidergrupper andre steder i landet tar til seg
ledere som flytter dit fra andre steder. Dette er noe vi også bør være oppmerksomme på og
ta kontakt hvis man ser noen som skal flytte hit. Av arrangementer i kretsen til høsten så
regner vi med at Speiderhytteturen blir arrangert uansett. Vi håper også at Nissefesten vil
kunne avholdes i desember, slik at to av fire arrangementer vil gjennomføres i år.
100 - På speiderhytteturen i høst, vil også hytter på andre siden av Oslo kunne være med?
167 - Alle er velkomne med, de som har hytter kan bare bli med hvis de ønsker å åpne hytta
for besøkende.
130 - Hva kreves av de som ønsker å stille med hytta til disposisjon på Speiderhytteturen?
167 - Det kreves ingen ting, annet enn å gi beskjed til oss om de som ønsker å stille, slik at
hytta kan komme inn på kartet. Jo flere hytter som er merket av på kartet, desto bedre
muligheter har gruppene og deltakerne til å velge hvor de ønsker å gå. For detaljert
informasjon kan dere gå inn på speiderhytteturen.no. De som stiller på hytta, kan velge hva
de vil gjøre i forhold til servering eller om de bare har et bål som folk kan varme seg ved
eller grille medbrakt mat. Det å være til stede er det viktigste.
170 - Ellers så har veien ned til Krakos blitt veldig mye bedre. Simen har hjulpet til sammen
med et firma med å oppgradere veien og lage grøft. Vi håper at utleien fremover vil bidra til
at hyttene ikke bare blir en utgiftspost, men hvis vi kan gå i null er det kjempebra.
158 - Finnes det en oversikt over hvilke speiderhytter som er i kretsen?
141 - Ja, det finnes en oversikt over alle speiderhyttene med GPS- koordinater til disse.
Denne kan legges ut på kretsens sider.
6.3.

Dohusprosjektet Krakos
6.3.1.
Det at Krakos er et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde)
gjør at reguleringer og krav er strengere enn vanlig. Vi har hatt en del
runder på dette tidligere da dette har vært en sak som har rullet og
gått. Vi hadde et forslag med flere nye mindre dohus som skulle
plasseres ulike steder på Krakos. Dette har vi skrinlagt, da vi fant ut at
utfordringene med tømming ville bli en vanskelig og krevende jobb. Vi
har derfor funnet et nytt forslag som går på å rive eksisterende utedo
og bygge nytt oppe på grunnmuren. Dette vil da være en
rehabilitering og ikke nytt bygg. Ved å gjøre det på denne måten
unngår man mye søknadsarbeid og kostnader tilknyttet dette. Den
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gamle grunnmuren med tømmemuligheter ut fra denne vil også være
enklere å administrere. Vi har i tillegg biodo på Skauen og Knatten
samt handikaptoalett på Eckhoff. Det er Simen som hyttefut og Arne
som eiendomsansvarlig som driver mest med eiendommer og
Krakosseter.
6.4.

7.

Info pilotprosjektet
6.4.1.
Kretskontoret har fått inn tre frivillige som har meldt sin interesse for
å bli speiderleder, dette ser vi på som veldig positivt, da
pilotprosjektet ble utsatt til august, på grunn av Corona-situasjonen.
Men fra august vil dette settes i gang for å rekruttere nye
speiderledere. Kretskontoret vil da fordele de frivillige som melder seg
litt etter interesser og områder de ønsker seg til. Gruppene som
meldte seg til prosjektet i mars vil prioriteres, men hvis andre nå
ønsker å satse, så er dette også mulig. Deretter blir det dialog mellom
gruppene, kretskontoret og de frivillige slik at man sikrer en god
mottakelse og ivaretakelse.

Eventuelt.
7.1. Det var ingen saker på eventuelt.

Det har vært veldig hyggelig å kunne møtes igjen og prates her i dag. Vi oppfordrer de som
skal ha aktiviteter i sommer til å dele sine opplevelser med oss og andre. Det er viktig å
reklamere for det gode arbeidet og de gode opplevelsene man lager i egen gruppe. Det
hadde vært fint å fått inn noen gode historier og bilder i sommer, slik at vi kan legge det ut
på kretsen sine sider. Det vil være positivt med bidrag som viser aktivitet nå i sommer. Vi
oppfordrer alle til å tenke på verving til høsten både for flokk og tropp. Det kan også være
lurt å ha tenkt igjennom noen alternative planer for høsten hvis det skulle vise seg at det
kommer en ny smittebølge i september. Uten aktivitet risikerer man fort at medlemmene
forsvinner. Vi takker herved for fremmøte og minner om at det bare er å kontakte kontoret.

Kretstinget heves

Protokollunderskrifter

Kjetil Willander

Martine Branem
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