Referat gruppe- og enhetsledersamling 27/8-20
Status i kretsen og kretsstyret
Kretsleder fortalte kort om hva som blir gjennomført av arrangementer, og hvilke
arrangementer som må utgå og/eller endres på grunn av smittevernhensyn.
Dugnad Krakosseter - Det blir dugnad på Krakosseter 7-13 september. Vi håper mange
melder seg slik at vi får gjort det vi skal. Arrangementet vil ta hensyn til smittevern.
Speiderhytteturen - Det blir speiderhyttetur, men med mindre servering og uten overnatting
grunnet smittevern. En ide å legge opp til Patruljen på tur merker, slik at flere kan ta merket.
Donsaften og Lederstart - Donsaften og Lederstart vil bli avholdt som normalt i slutten av
oktober med noen tilpasninger i henhold til smittevern.
Halvårsmøte - Halvårsmøte i november vil bli avholdt enten digitalt eller på et egnet sted.
Nissefesten - Nissefesten blir trolig avlyst, da smitteverntiltak er vanskelig å gjennomføre
her.

Hvordan ser høsten ut for gruppene?
Romsås speidergruppe skal i gang igjen i uke 36. Terminliste er satt opp og denne høsten har
de planer om å fortsette med birøkting. Sesongen er på hell, så det som gjenstår er å høste
honningen å slynge den, og så skal biene få mat slik at de har det fint til vinteren. Målet er å
få tappet honningen på glass og prøve å få solgt den. Det legges opp til vanlig
speideraktivitet i gruppa. Turer til til speiderhytta og deltagelse på Jota/Joti er planlagt. I
sommer hadde de kanotur i Haldenkanalen, med overnatting i hengekøyer og under åpen
himmel. De åpnet for aktivitet når NSF ga klarsignal for dette. Av smitteverntiltak brukes
antibac og det holdes god avstand på speidermøtene. Ny frivillig fra India skal i gang i gruppa
så fort de får ny kontakt.
Oslo fa 3. korps hadde et speidermøte etter mars, dette var sommeravslutning hvor alle
deltok. Korpsleir i sommer ble dessverre avlyst og dro derfor i stedet på hengekøyetur.
Frifondmidler måtte brukes for å kjøpe inn hengekøyer. Det er litt lavere speideraktivitet enn
vanlig. Noen skal delta på speiderhytteturen og ellers skal de ha overnatting i lokalet sitt
med speidergudstjeneste dagen etter. Flokken har bare møter annen hver uke, men de
prøver å fylle opp med dagsturer og liknende. De følger gjeldende smitteverntiltak.
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Grunerløkka speidergruppe startet opp med både flokk og tropp når det ble åpnet opp for
dette. De har ganske vanlig program utover høsten. De har hatt bra tilfang av ulvunger og
foreldre. Tydelig at det å finne aktiviteter i bydelen hvor man ikke trenger å være så nær har
vært viktig. De følger regler for barneaktivitet, der det er nærkontakt hvor dette er naturlig.
Bøler speidergruppe har startet opp flokk og tropp er i ferd med å starte opp. De hadde 2-3
møter før sommerferien og skulle egentlig ha leir. Denne ble omgjort til nærleir med fult
leirprogram på speiderhytta og fungerte veldig bra. De oppdaget her mange hull i speiderferdighetene, som de skal jobbe med i høst. Gruppa har alle møter utendørs så langt det er
mulig, for å hindre smitte. Dette har også vært vanlig praksis tidligere.
Ullern speidergruppe har tropp, men ikke flokk, men får stadig henvendelser fra
interesserte. Ønsker å få inn en frivillig som vil være flokkleder. De har nettopp startet opp
igjen. Skulle vært på leir i Sverige i sommer, men dette ble ikke noe av grunnet Corona.
Erstatningsleir kommer i uke 36 som kanotur på Vansjø i Moss.
17. Oslo Kampianerne har hatt onlinemøter og startet deretter opp i uke 36. Var på tur fra
Lillomarka til Nordmarka og innom speiderhytta i sommer med telt og oppakning.
Anbefalinger rundt antall personer i telt var i sommer ulikt for barn/voksne. Gruppa har
behov for nye troppsledere. Har hatt kortere møter i forhold til smitte, utemøter samt
påmelding for å styre antall deltagere. Planlegger nå sommeren neste år. Har nettopp startet
et nytt Gilde som skal ha fokus på ledere og ledermiljø.
Bryn speidergruppe startet opp igjen når de kunne før sommeren med både flokk og
troppsmøter. Lokalet blir for trangt hvis det er for mange. Turen i sommer ble avlyst, da det
var for få ledere. Har nå startet opp igjen etter sommeren. Skal være utendørs på alle møter
i høst og skal ha speiderturer. Sprer deltakerne slik at det er nok plass i henhold til reglene.
Haugerud speidergruppe hadde haik istedenfor leir i Østmarka. Mye regn og overnatting i
telt og gapahuk før de var innom hyttene. Var innom Pølsebua og Totemkoia samt Vangen.
Ledere bodde i telt, de andre fikk bo i hyttene. Det har meldt seg fire nye medlemmer til
flokken. Skal ha turorientering på programmet og prøver å ha så mye utemøter som mulig.
Kalbakken speidergruppe hadde 3-4 møter før sommerferien. Skulle på pinseleir, men
denne ble avlyst. Speiderstart i dag. Ikke mye frafall før sommeren, men usikker nå som
sommeren er over. Lokalene er ikke store nok og prøver derfor å ha så mye utemøter som
mulig. Har brukt Spond som kommunikasjonskanal. Planlegger turer, bla. til Krakos i
høst/vinter.
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7. Oslo Kanaljene justerte sommerturen ved å endre lokasjon til 3 dagers hengekøyetur i
krokskogen. Startet med møter før sommeren med mindre grupper, for så å utvide til større
grupper. Startet opp igjen etter sommeren forrige tirsdag. Har møter primært utendørs, men
har tilgang til lokalet. Har planlagt for en normal høst som mulig, men med forhåndsregler.

Status pilotprosjektet
Fem nye frivillige meldte seg via Frivillig.no og via Oslospeidernes nettside før annonseringen
startet opp. En av disse har vært aktiv i hele sommer i Holmenkollen Riis Speidergruppe. Vi
fikk en frivillig fra India, som har vært i kontakt med Romsås Speidergruppe. Haugerud
Speidergruppe fikk en frivillig som ble invitert til oppstartsmøtet, men som ikke kunne
komme. 7. Oslo Kanaljene fikk også en frivillig som skal følges opp. Grünerløkka fikk
informasjon om en frivillig og følger denne opp videre. En frivillig har nå meldt seg etter at
annonseringen startet opp, hun ønsker en speidergruppe i nærhetene av Blindern og vil nå
settes i kontakt med Tåsen speidergruppe. Annonseringen er som nevnt i gang og flere har
sett annonsene på Facebook. Speidergruppene som har meldt seg til prosjektet, vil bli
kontaktet så fort vi mottar frivillige som ønsker å starte opp i deres område. Man må ikke se
bort ifra at Corona-situasjonen gjør at folk vegrer seg for å melde seg som frivillige.

Ambassadør til landsleir
I slutten av august besluttet Speiderstyret å stoppe landsleiren som et stort arrangement.
Det ble også besluttet å avlyse mindre leirer i Indre østfold. Kretsen og gruppene vil dermed
arrangere egne turer og opplegg som et supplement til landsleiren. Vi ønsker innspill fra
gruppene på hva dere har av ønsker og hva dere har mulighet å bidra med.
Mange ønsker felles kretsleir neste år, men hvis man skal få til dette så må noen ta mer
ansvar enn andre. Vi tenker i første omgang å sende ut et spørreskjema til gruppene for å
høre om interesse for kretsleir, samt hvor mange som eventuelt kan stille som
kontaktpersoner og i stab.
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Ledertrenerkurs i høst
Peffkurs 1 vil bli avholdt 18-20 september på Krakosseter som planlagt med et tak på 24
deltakere samt et noe annet opplegg på grunn av smittevern. Det må være ok for gruppene
at man gjennomfører kursene med 1 meters avstand, da det er vanskelig å få til 2 meter.
Gjeldende smittevernråd vil bli fulgt så godt som mulig. Kurset vil være så mye utendørs om
mulig, med oppsett av utemiljøer og liknende. For lettere å kunne forberede kurs og
gjennomføre det man lærer, så oppfordres det Troppsledelsen og være med som veiledere
og stab på kurs. Slik kan man enkelt lærer mer om det som er forbundets kursmaler.
Som veileder får man en bunke med veilederkort som brukes som diskusjon innad i patruljen
på de gitte tidspunktene. Dette er altså styrt og veldig enkelt å være med på.
Når det gjelder andre kurs så vil Trinn 1 kurs med lederstart kombinert med Donsaften bli
arrangert som planlagt i oktober.
Både Trinn 1 med lederstart og Ferskenkurs er gode modeller som startkurs for nye ledere
eller for de som ofte er med å hjelpe til. Ledertrenerpatruljen er åpen for å arrangere slike
kurs hos gruppene hvis det er ønsker om dette. Det var opprinnelig planlagt et opplegg rundt
dette med tre ulike kurs, der deltakere kunne melde seg på etter ønske og behov. På grunn
av Corona-situasjonen er dette foreløpig utsatt. Ellers så ønsker ledertrenerpatruljen flere
medlemmer og ledertrenere hvis noen skulle være interessert i dette.

Diverse
1. Bjørn skal på møte med FK for å diskutere om vi kan få inn en ekspansjonssekretær.
2. Grorud samfunnshus sin storsal ble foreslått som egnet lokale til halvårsmøte og
kretskontoret vil undersøke muligheter for å være der.
3. Det er fullt mulig å gjennomføre kretsarrangementer selv om NM eller andre større
arrangementer faller bort.
4. Ridderturnering må arrangeres på en større plass hvis den skal gjennomføres neste år
5. Speiderhytturen bør ha info på sine nettsider om forventet oppførsel i henhold til
smittevern for de som skal delta.
6. Speidersjefen og kretsstyret har avtalt at man i år kan melde seg som representanter
til Speidertinget og Speider og roverforum med valg gjennom digitale løsninger.
Informasjon om dette sendes ut med frist 12 september.
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