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Referat  
Oslospeidernes 
Halvårsmøte   

9. november 2020 

Møtet ble avholdt heldigitalt med oppmøte via Zoom. Bjørn var teknisk ansvarlig for digital 
gjennomføring. Teknologien fungerte bra. Det var 12 speidergrupper med 15 representanter, 
kretsstyret og sekretær til stede. Det ble ikke brukt delegatnummer, da digitalt arrangement 
gjør det vanskelig å holde orden på hvem som ønsker ordet. 

1. Konstituering  

1.1. Innkalling ble godkjent 
1.2. Representanter ble registrert inn  
1.3. Ordstyrer: Monica Holst 
        Bisitter: Arne Iversen 
1.4. Referent: Kretssekretær A.C. Asak 

1.5. Zoom`s funksjon brukes for stemmetelling 
1.6. Saksliste ble godkjent 
1.7. Forretningsorden ble godkjent 
1.8. Anders R.-Larsen og Kathrine A. Østvand ble   
valgt til å undertegne protokoll 

2. Forslag til terminliste for 2021 
Måned Dato Arrangementer Ansvarlig 
Februar 16 februar Gruppeledersamling Kretsstyret 
Mars 15 mars Årsmøte Kretsstyret 
  12-14 mars Trinn 1 kurs Ledertrenerne 
April 23-25 april Patruljeførerkurs 2 (Peff-kurs2) Ledertrenerne 
  24-25 april Ridderturnering Kretspatrulje på rundgang 
Mai 8-9 mai Kretskonkurranse Kretspatrulje på rundgang 
Juni 2. juni Gruppeledersamling Kretsstyret 
  4-5 juni Dugnad på Blåhaug Kretsstyret 
Juli 3-10 juli Alternativ leir   
August 26 august Gruppe/-Enhetsledersamling Kretsstyret 
September 6-12 september Krakosseter dugnad Kretsstyret 
    Storarrangementet Slås sammen Speiderhytteturen 
  24-26 september Patruljeførerkurs 1 (Peff-kurs1) Ledertrenerne 
Oktober 16-17 oktober Speiderhytteturen Kretspatrulje sør 
  13 oktober Trinn 0 dag 1 Ledertrenerne 
  20 oktober Ledersamtale og Donsaften Ledertrenerne 
November 08 november Halvårsmøte Kretsstyret 
Desember 01 desember Nissefest Kretspatrulje 
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Kretsstyret legger opp en terminliste slik vi ønsker den for 2021, til tross for at det blir mulige 
endringer grunnet Corona og smittesituasjonen. Se egen informasjon om neste års leir lenger 
ned i referatet. 

 
Spørsmål til terminlisten:  
Anine: Ønsker trinn 3 kurs neste år.  
Iver: Kretsstyret må gå i nærmere dialog med ledertrenere om dette. Det blir mulig samarbeid 
med andre kretser om kurs som vi ikke klarer å gjennomføre selv. 
Jørgen: Kan årsmøtet i mars også bli rammet av Corona? 
Iver: Ja, selvfølgelig er det en mulighet, men vi håper selvfølgelig at minst mulig blir stengt ned, 
men akkurat nå peker dessverre pilen feil vei. 
Monica: Det er ingen flere kommentarer, så terminlisten er dermed vedtatt. 
 

3. Forslag til budsjett for 2021  
Budsjettet er i et litt annet format enn tidligere, da vi ønsker å harmonisere budsjettet for drift 
og for hyttene mer med regnskapet. Budsjettet var tidligere ulikt regnskapet, men nå vil de 
være mer like og gjenkjennbare. 
 
Driftsbudsjettet  
De fleste budsjettpostene er videreført fra 2020. På grunn av at 2020 har vært et spesielt år, så 
kan vi ikke trekke noen særlig lærdom ut av hvordan arrangementene gikk. Det samme gjelder 
inntekter. Faste kostnader som leie av lokaler og lønn til ansatte er videreført, da det ikke er 
endringer her. Vi har fortsatt NM-støtte og vi håper det blir NM. Vi satser på at vi får arrangert 
de størst arrangementene, selv om Corona kanskje vil gjøre at noe blir avlyst. Den største 
forskjellen på utgiftssiden er at det ikke er Speiderting eller Speider- og Roverforum neste år. 
Underskuddet det er budsjettert med, blir som regel ikke så stort som vi ser i budsjettet. 
Grunnen til dette er at utgifter til arrangementene som oftest ikke blir like store som det er 
budsjettert med.  
 
Spørsmål til driftsbudsjett: 
Einar: Hvor lenge kan vi gå med dette underskuddet før det blir problematisk? 
Bjørn: Hvis vi faktisk bruker alle pengene og går med det underskuddet i 5-6 år, så kan det 
begynne å bli problematisk. Vi har kapital til å gå med underskudd en stund.  
Driftsbudsjetter for hyttene vil begge gå med overskudd. 
 
 
 
 

https://oslospeiderne.no/wp-content/uploads/2020/11/Budsjett-2021.pdf
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Blåhaug driftsbudsjett 
For utleie har det også vært et spesielt år, og vi kan heller ikke her trekke noen lærdom, derfor 
budsjetterer vi med det samme som i 2020. En stor forskjell er at vi har fått en bedre 
forsikringsavtale, som gjelder både for Blåhaug og Krakos. Forsikringsavtalen sparer oss for en 
del tusen i året. Økt utleie fører til høyere utgifter på strøm og brensel. 
 
Krakosseter driftsbudsjett 
Her er også forsikring en av de store forskjellene. Den andre store forskjellen er at vi har satt av 
penger til et nytt dohus. Dette er et prosjekt som styret jobber med for å få bygget dette på 
Krakos. Det dreier seg om en oppgradering av eksisterende dohus og det er satt av avskriving til 
dette. Vi håper at dohuset i hvert fall blir påbegynt i 2021. Hvis vi ikke får til bygging av dette 
neste år, vil avskrivninger falle bort. Inntekter og utgifter vil holde seg på samme nivå som i år. 
 
Spørsmål til driftsbudsjett for hyttene: 
Elin Vannes: Er vedlikeholdsutgiftene passe og greier vi å holde tritt med behovet? 
Simen: Utfordringen er heller å få folk til å drive med vedlikehold, enn å ha penger til å gjøre 
jobben. Vi trenger dugnadshjelp på Krakos. 
Bjørn: Det gjøres jevnlig vedlikehold og det har blant annet blitt satt inn nye vinduer. 
Jørgen: Jeg vil gjerne spørre Jan-Erik hvordan det går med vedlikehold på Blåhaug. 
Kretssekretær: Vi vil komme tilbake til informasjon om Blåhaug og Krakos etterpå. 
Iver: Takket være Nittedal St. Georgs Gilde med Haldis og ikke minst Jan-Erik og de andre på 
Blåhaug, så gjør disse en betydelig innsats som vi nyter godt av alle sammen. Det har skjedd 
ting på Blåhaug og på Krakos i 2020 som gjør at hvis vi fortsetter slik, så er vi på god vei. 
Monica: Det er ingen flere kommentarer, så budsjettene for 2021 er dermed vedtatt. 
 

4. Innsendte saker, frist for å melde saker er 19.10.2019 
Det var ingen innsendte saker til kretstingets halvårsmøte. 
 

5. Valg 
Ordet gis til leder av Valgkomiteen som er Mikkel Brekke. Det skal velges ny kretsleder, to nye 
styremedlemmer, revisor og ny valgkomité. 
 

5.1. Kretsleder og 2 styremedlemmer er på valg. 
Iver Aage Iversen er ferdig med sin periode som kretsleder, men stiller til gjenvalg. Vi har ikke 
mottatt noen andre kandidater som ønsker å stille til kretsledervervet. Derfor har vi kun en 
kandidat. Vi starter med valg av kretsleder. I og med at det ikke er motkandidater, så kan vi 
gjerne svare ja og klappe inn Iver som ønsker å fortsette. Ved opptelling av stemmene er 
dermed Iver gjenvalgt som kretsleder. 
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Når det gjelder de to andre plassene som styremedlemmer, så er det Simen Halderaker Husby 
som går ut sammen med Isolde Kobernus som allerede har gått ut. Vi har heller ikke fått inn 
kandidater til disse plassene.  
 
For å løse dette kan enten noen melde seg på dagens kretsting, eller så kan vi ta en variant som 
vi gjorde i fjor, der styret får fullmakt til å supplere seg selv ved behov.  
Det blir vedtatt at styret kan få denne fullmakten. 
Kandidater som ønsker å melde seg kan enten henvende seg til valgkomiteen eller så kan de 
sende en mail til kontor@oslospeiderne.no om dette.  
Gruppene oppfordres til å gå hjem å tenke på om noen i deres gruppe kan stille som kandidater 
til styremedlemsvervene. 
 
Spørsmål til valg:  
Mari-Marthe: Hvem er det som sitter i styret i dag i tillegg til Iver? 
Monica: Vi kan gjerne presentere oss. 
Bjørn: Jeg er økonomiansvarlig og visekretsleder i styret og sitter ellers i gruppestyret i 7. Oslo 
Kanaljene Speidergruppe. 
Monica: Simen er som nevnt avtroppende styremedlem. 
Arne: Jeg sitter også i kretsstyret og er fra 7. Oslo Kanaljene Speidergruppe. 
Monica: Jeg er fra Bøler speidergruppe og er styremedlem. 
 

5.2. Valg av Revisor  
Her har vi hatt BDO som fast revisor, så hvis ingen har noen innvendinger så ønsker kretsstyret 
og fortsette med det. BDO ble dermed gjenvalgt som revisor. 
 

5.3. Valg av ny Valgkomité 
Det har vært litt tradisjon at de som går ut av kretsstyret har dannet valgkomité. Da det kun er 
Simen som er til stede, spør vi eksisterende valgkomité om de kan fortsette. Er det andre 
kandidater, så setter vi selvfølgelig veldig pris på det. Mikkel informerer om at han kan stille for 
en ny periode, det kan også Håvard. I tillegg får de med seg Simen som går ut av styret. Mikkel, 
Håvard og Simen blir dermed klappet inn som valgkomité for neste periode. 
 

6. Orienteringssaker  
 
6.1. Status i kretsen med utfordringer rundt Corona.  

Vi er ikke flere i Oslospeiderne enn at alle trenger hverandres støtte. Corona er en utfordring. 
Barne- og ungdomsaktiviteter er unntatt fra regelverket, noe som betyr at de som har 
kommunale møtelokaler skal ha disse til disposisjon. Det er viktig at barn- og unge har et tilbud, 

mailto:kontor@oslospeiderne.no
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da det er mange som sliter. Føles det vanskelig med innemøter, så er utemøter selv i november, 
et godt alternativ. Det er også viktig å prioritere turer, og når overnatting er mer utfordrende, 
oppfordres det til å dra på flere dagsturer i stedet. Norges Speiderforbund har lagt ut forslag til 
aktiviteter på sine sider som kan tittes på. Prøv å ha gode aktiviteter, det er bedre å ha et møte 
hver 14. dag enn å ikke ha møte i det hele tatt. Smittevernråd som blir kommunisert via NSF, er 
de generelle som gjelder for hele landet, slik at det er viktig at man til enhver tid følger med på 
hva som eventuelt endres. For oss er det viktig å se på de råd som kommer fra Oslo Kommune. 

 
6.2. Status Kretsleir 2021 

Det var få svar på spørreskjemaet om interesse for kretsleir neste år. Grunnet dette har 
kretsstyret kommet frem til at alternativ leir er noe gruppene bør prøve å få til, gjerne i 
fellesskap med andre grupper. Dessverre må vi tenke litt på størrelsen, da det kan bli rammet 
av nye smitteverntiltak. Det er viktig å ha et tilbud til barn- og unge. Kretsstyret har dessverre 
ingen mulighet til å ta arrangøransvar og en felles leir hadde nok dessverre blitt vanskelig å få 
til, som nevnt på grunn av størrelsen. Det er et ønske sentralt å arrangere ulike leiropplegg ulike 
steder. Det er mulig å få sin speiderleir som egen Agendaleir, les mer om dette her: 
https://agenda2021.no/ 
 

6.3. Evaluering og resultater av pilotprosjektet 
Status frivillige og pilotprosjektet. Totalt har det meldt seg 8 frivillige fra mai til oktober. Av 
disse er 4 aktive i gruppene de har kommet til. 1 er ikke kommet i gang i gruppa enda. Resten 
har trukket seg grunnet jobb og andre gjøremål. Av de 8 frivillige meldte 6 seg før annonsering 
og 2 etter. Siste uken har det kommet 1 ny frivillig, som gjør at det totalt har kommet inn 9 
frivillige hvor 6 meldtes seg før annonsering og 3 etter. 
 
Spørsmål til pilotprosjektet:  
Mari-Marthe: Pilotprosjektet er nytt for meg, og lurer derfor på om det er ferdig eller om det er 
et prosjekt som vil fortsette. 
Kretssekretær: Vi ønsker å få inn nye frivillige så lenge det er behov for det. 
Iver: Det er et prosjekt vil fortsette og det er tilbakemeldinger fra gruppene om at det er behov 
for nye speiderledere i mange enheter. Kretssekretær har i samarbeid med NSF jobbet med 
prosjektet og det har vært en annonsekampanje i forbindelse med dette. Gledelig har det 
kommet inn noen og dette er noe som vil fortsette gjennom at vi har annonser ute på 
Frivillig.no. Vi har dialog med forbundskontoret på hvordan vi skal følge opp dette. 
Oslospeiderne er viktig for speider-Norge og når det ikke er mange speidere ut ifra 
befolkningstallet, så har vi fått en del drahjelp sentralt på hva vi kan gjøre. 
Mari-Marthe: Er det slik at hvis vi ønsker nye frivillig i vår gruppe, så behøver vi ikke å 
annonsere selv gjennom Frivillig.no, men at vi tar det gjennom kretsen eller forbundet? 

https://agenda2021.no/?fbclid=IwAR39BqWBjORZb5-RmAcPKq79V13FlnBNqrb8LrIUtd-bFi1EfhkfNDn2cus
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Iver: Nei, det er viktig at gruppene fortsetter å legge ut annonser lokalt, pilotprosjektet er ment 
som et tillegg til og ikke i stedet for. 
Monica: De som kommer inn via pilotprosjektet, prøver vi å fordele til speidergruppene ut ifra 
hvor de frivillige bor og da til de speidergruppene som har meldt at de har behov. 
 

6.4. Status hyttene 
Det har vært 8 dugnader på Blåhaug til nå i år. Det er malt, ryddet trær, hogget ved og renset 
takgrinder. Det er kjøpt inn ved 2 ganger. I tillegg er det kjøpt inn ny kaffetrakter, vaffeljern, 
røykvarslere og nye madrasser. Alle benker og sofaer i stue/oppholdsrom har fått nytt stoff. 
Kjøleskap er kjøpt inn og blir levert til Blåhaug i morgen. Det gamle begynte å bli gammelt og 
blir tatt med tilbake av leverandør. 
 
På Krakos byttet rørlegger rør som var ødelagte fra varmtvannstanken i februar. Det ble leid inn 
hjelp til å drenere grøft fra bom og ned til Krakos. Det ble også lagt grus. Elektriker rettet feil 
etter pålegg i tilsynsrapporten. Det ble vedtatt å kjøpe 9 vinduer i 3 ulike varianter. Priser ble 
hentet inn fra flere leverandører. Gjennom bekjentskaper klarte vi å presse prisen ned til 
budsjett. 7 vinduer er satt inn, de to siste blir satt inn til neste år. Rørlegger reset sluk og 
utslagsvasker på Krakos i oktober. Vi har forespurt to ulike snekkere til å se på vedtatt 
oppgradering/restaurering av dagens dohus. Den ene snekkeren kommer til Krakos på onsdag 
for å se på jobben. 
 
Alle forsikringer for speiderhyttene ble gjennomgått av styret og det ble vedtatt å sende ut 
prisforespørsel til ulike forsikringsselskap. Dette både for å spare penger og for å samle 
forsikringene for Krakos og Blåhaug i et forsikringsselskap. Etter mottatt tilbud fra 5 ulike 
forsikringsselskap, ble KNIF forsikring valgt. Dette er et forsikringsselskap som flere frivillige 
organisasjoner bruker og har gode erfaringer med. 
 

7. Eventuelt 
Vi ønsker å takke Simen som går ut av kretsstyret for lang og god innsats. Du er en stemmes om 
det er verdt å lytte til. Heldigvis gir vi ikke helt slipp på deg, da du fortsetter som hyttefut på 
Krakos, der du gjør en viktig og god jobb. Blomstene i dag er virtuelle, men vi skal sørge for at 
du får blomster overrakt.  
 
Det er også viktig å takke kretssekretær Anne Catrine som gjør en utrolig god jobb. Hun har 
mange ulike oppgaver fra økonomi som gjør at dere får de pengene dere skal ha, til oppfølging 
av hyttene, ved å skaffe priser og bruke kontakter. Alt blir mye lettere med en kretssekretær 
som fungerer som hun skal. 
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Ellers ønsker vi å informere om Speidertinget som er nå til helgen og som stadig forandrer form, 
grunnet smittevern. Sakspapirene ligger ute på NSF sine nettsider for de som ønsker å se på 
disse. Det er ikke foreslått store revisjoner på tinget. Endelig program vil komme fra 
forbundskontoret innen kort tid. Det har vært en del diskusjon grunnet styret, landsleir og 
generalsekretær hvor vi registrerer at det er ulike synspunkter på dette. Anine, Christina og 
Kretsleder skal sitte for Oslospeiderne i et digitalt Zoom møte. 
 
Til slutt ønsker vi å takke alle som bidrar, om det er praktiske ting som f.eks. ved å fikse vasken 
som ledertrenerne gjorde på Krakos eller det er andre ting. Ledertrenerne gjør en viktig jobb i 
form av kurs. Det er viktig at man har noen møteplasser og det er viktig å få skolering, slik at vi 
får dyktige ledere. Oslomarka begynner å fylles opp, så muligheten for å få medlemmer i årene 
som kommer er absolutt til stede, så lenge vi greier å være synlige. Det er et ønske for styret å 
være fulltallig og vi kommer til å jobbe litt med dette i forhold til hvordan vi skal drive kretsen 
videre. Det er viktig at vi har noen felles funksjoner ved å sørge for at alle får de kursene de skal 
ha og at vi har en del felles arrangementer. Styret er interessert i å ha en god dialog med 
gruppene i jobben med hvordan vi skal drive kretsen videre. Vi ønsker at gruppene tenker litt 
på hvilke ressurser de ser for seg at de må bruke lokalt og sentralt i kretsen. 
 
 
 
 
Kretstinget heves 
 
 
 

Protokollunderskrifter 
 

Anders Ø. Røberg-Larsen   Kathrine A. Østvand 

 
--------------------------------------- ---  
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