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Oslospeiderne av Norges Speiderforbund 

 
REFERAT ÅRSMØTE 2021        
Deltakere: Det var 7 speidergrupper med totalt 11 deltakere på årsmøtet. Av disse en under 
26 år. Fra styret deltok alle samt kretssekretær. Korona har gjort at ting har vært annerledes 
og dessverre fremdeles er det.  Nye smittevernregler kommer ut nå, som trolig vil gjøre 
speiderhverdagen mer utfordrende og gjennomføre fortsatt en liten stund fremover.  
 

1. Konstituering 
1.1. Godkjenning av innkalling  

Akklamasjon 
 

1.2. Godkjenning av representanter  
Akklamasjon 
 

1.3. Valg av ordstyrer og bisitter 
Forslag til ordstyrer: Monica Holst 
Forslag av bisitter: Ikke behov, da møtet er digitalt. 
Årsrapporten v/ Kretssekretær Anne Catrine Asak 
Regnskapet v/ Økonomiansvarlig Bjørn Skauli 
 

1.4. Valg av referent og bisitter 
Referent: Anne Catrine Asak, kretssekretær  
Bisitter/referent: Ikke behov, da møtet er digitalt. 
 

1.5. Valg av tellekorps 
Kjetil Willander, Bøler speidergruppe 
Per Olav Gundersen, Tåsen speidergruppe 
 

1.6. Godkjenning av saksliste  
Akklamasjon 
 

1.7. Godkjenning av forretningsorden Akklamasjon 
 

1.8. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 
Anine Guldhaug, Grünerløkka MS speidergruppe 
Anders Rødberg Larsen, Romsås speidergruppe 
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2. Årsrapport 2020 v/Kretssekretær Anne Catrine Asak 
Starten av årsrapporten informerer om de som har gått inn og ut av styret og de som 
nå er i styret er Kretsleder Iver Aage Iversen, Visekretsleder Bjørn Skauli og 
styremedlemmer Monica Holst og Arne L. Iversen. Vi skulle gjerne hatt to til i 
kretsstyret. Driftsstyre for Blåhaug og Krakos har ikke vært operativt i 2020 heller, 
men hyttefut på Krakos er fortsatt Simen H. Husby. 
 
Terminlisten for 2020 ble endret en god del, da vi måtte tilpasse oss Korona. 
Terminlisten for 2021 har ligget ute en stund og vi vil prøve å få til tilpassede 
arrangementer på starten av 2021. Det blir noen flere lederkurs, dette vil vi komme 
tilbake til. Overskudd på driftsbudsjettet skyldes lite aktivitet i 2020 grunnet Korona. 
Kretsstyrets arbeid ble dessverre endret grunnet hensynet til smittevern. Vi fikk 
gjennomført Peff 1 kurs, Trinn 0 kurs med lederstart og Donsaften. Ridderturnering 
og Kretskonkurranse ble avlyst. Det var en Gruppeledersamling i februar og en 
utendørs på Krakos i august. Årsmøtet ble også arrangert utendørs på Krakos i mai. 
KL/KS samt Speiderting ble arrangert digitalt, mens Speiderhytteturen nesten gikk 
som normalt. Flere grupper fikk til lokale tilpassede leiropplegg i sommerferien. 
 
Under medlemsutvikling ser vi dessverre at medlemstallene har gått ned for 2020 
også. Dette ble tatt opp på siste gruppeledersamling nå i februar. Arne og Iver gikk 
da gjennom medlemstall og statistikk for gruppene. Vi har i den sammenheng utlyst 
“Medlemsvekst 2021”, som er et tilbud til alle gruppene for å få betalt hjelp for 
lettere å kunne vokse. Vi håper noen grupper ønsker å være med på dette. Under 
Eiendommer så ser vi at antall overnattingsdøgn både på Blåhaug og Krakos har 
sunket drastisk, grunnet mange avbestillinger og lite bookinger grunnet hensyn til 
smittevern. Grunnet lite inntekter, men fortsatt mye utgifter, er det underskudd på 
hytter drift i år. Arbeidsplan for Blåhaug og Krakos er fint å lese igjennom for de som 
kommer på dugnad. På Blåhaug er det pipefeiing, vasking, maling utvendig og 
innvendig, en del rydding samt at taket over doene bør fikses. På Krakos er det 
utarbeidet en stor oversikt av Bjørn og Arne over hva som er nødvendig av utendørs 
og innvendig arbeider. Arbeidslisten for Krakos vil Bjørn komme tilbake til i 
orienteringssak 4.3. Generelt er det både vasking, maling, rydding samt fikse feil og 
mangler på det som er funnet og som bør rettes på.  
Det har dessverre ikke vært så mye mediaoppslag i 2020 for Oslospeiderne, også 
grunnet Korona og lite aktivitet. Det var hovedtrekkene i årsrapporten, vi åpner da 
for spørsmål. 
 
147: Hva er forskjellen mellom aktive og betalende medlemmer? 
Iver: Aktive medlemmer er de medlemmer gruppene melder inn, men som ikke har 
betalt. Betalende medlemmer er de som er meldt inn og som har betalt. Antall aktive 
vil derfor alltid være noe høyere enn betalende. 
147: Vi har ikke registrert at vi skal melde inn andre enn de som har betalt. Er disse 
registrert, men ikke betalt? 
Iver: Ja, de er registrert hos NSF, og fra den tiden det tar fra de sender ut giro til de 
har betalt, så er det en forskjell. Forskjellen er ikke veldig stor. 
147: Ellers så var det en del av medielinkene som ikke fungerte. 
Kretssekretær: Noen av linkene er dessverre til betalingssider. 
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147: Det var to linker som ikke fungerte, den ene var siden den pekte til feil og den 
andre manglet et tall, slik at man ikke kom til riktig artikkel, når man klikket på den. 
Kretssekretær: Det har jeg dessverre ikke sett, fint at du så dette. Jeg skal være mer 
nøye med å teste linkene flere ganger neste gang. 
Iver: Det var godt observert. 
134: Jeg vil gjerne informere om at NSF har sluttet å purre ved manglende betaling, 
de har derimot begynt å sende ut en mer passiv/aggressiv e-post med en 
undersøkelse til alle som ikke betaler, med spørsmål om hvorfor de har sluttet. 
Monica: Det var en grei opplysning, som man må være litt observant på.  
 
Årsrapport godkjent med vedtak. 
 

 
3. Regnskap og revisjonsberetning 2020 v/ Økonomiansvarlig Bjørn Skauli 

Fjoråret ble ble veldig spesielt for speidingen, men dette synes nesten ikke i års- 
regnskapet for 2020. Det er temmelig likt fra tidligere år både på utgift og 
inntektssiden. Det var som nevnt mye mindre utleie enn før, men noe av dette fikk vi 
kompensert fra myndighetene. Inntektene økte vesentlig fordi overskuddet fra 
regionleiren på Kragernas ble overført til oss i 2020. Driftskostnadene er ganske like, 
som gjør at vi netto ender opp på et overskudd for drift i år.  
 
Kretsen har ganske mange faste utgifter som går ut uansett hvor mye aktivitet man 
har, og relativt lite utgifter som påvirkes av aktivitetsnivå. Dette bør man være klar 
over når man studerer regnskapet. Vi har altså en del rom for å ha mer aktivitet. 
Flere medlemmer vil selvfølgelig bidra til at kretsen får enda sunnere økonomi, selv 
om den i øyeblikket også er sunn. Grunnen til at vi får underskudd, er ikke at vi ikke 
har gjort så mye, men at vi ikke har nok medlemmer til å dekke opp faste utgifter. 
Revisjons- beretningen venter på noen underskrifter, og vil bli ettersendt så fort 
denne er klar.  
 
Balanseregnskapet er også ganske likt som i fjor. Det er faste avskrivninger som går 
sin gang, uten at det har skjedd store endringer her. Det var hovedtrekkene i 
årsregnskapet, vi åpner da for spørsmål. 
 
134: Lurer på hvor mye kompensasjon Oslospeiderne fikk fra myndighetene? 
Bjørn: Ja, det var fall i inntekter for Krakos som gjorde at inntektene herfra ble 
halvert. Inntektene for Blåhaug hadde et fall som var vesentlig større, med ca. 70%. 
Under note 2 i regnskapet ser vi at kompensasjonen for tapte leieinntekter er rett 
under 110.000,- kroner. Dette dekker ca. 70% av de tapte inntektene.  
 
Årsregnskap godkjent med vedtak. 
 
 

4. Innkomne forslag 
Ingen forslag kommet inn. 
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5. Orienteringssaker 
 
5.1. Status testprosjekt “Medlemsvekst 2021” v/ Kretsleder Iver Aage Iversen 

Som orientert på gruppeledersamling for tre uker siden, så har antall 
medlemmer i Oslospeiderne også denne gangen dessverre gått ned, selv om 
Oslo vokser med antall innbyggere. Kretsstyrets bekymring er at for få 
medlemmer vil gjøre at viktige funksjoner som f.eks. Ledertrenerne og andre 
funksjoner vil kunne falle bort fordi vi da ikke vil ha ressurser til å bemanne 
disse. Kretsstyret er for tiden for eksempel ikke godt nok bemannet. 
Kretsstyret har god dialog med forbundet og Speiderstyret for å få til flere 
speidere i Oslo, noe som bør være et felles mål for alle. Et av tiltakene er 
vekstprosjektet i Kretsen. Vi har lyst ut dette en gang og har pratet om det på 
Gruppeleder- samling. Nå lyser vi ut dette på nytt for alle grupper.  
 
Blir dere med på prosjektet, vil dere kunne få bistand fra Kretskontoret 2 
timer i uka frem til mai og deretter 2 timer i måneden frem til oktober. 
Hjelpen kan bestå i å lage struktur på en del gjøremål, samt samle og 
formulere informasjon om gruppa til markedsføring, i tillegg til andre ting 
som det er naturlig at betalte ressurser kan bidra med. Kretsstyret er i dialog 
med krets- og gruppe- utviklingsprosjektet i Forbundet og kommer tilbake til 
medlemmene i Oslospeiderne på hva vi tenker å gjøre videre. Vi er nødt til å 
prøve å prøve å stoppe trenden med nedadgående medlemstall. Man må ta 
en vurdering på om løsningen på dette er å lage nye speidergrupper, eller 
prøve å øke medlemstallene i de gruppene som har få medlemmer. 
 
Vi kommer til å jobbe tettere med alle gruppene, slik at man i fellesskap kan 
finne ut hva ambisjonsnivået er for Oslospeiderne. Dette må forankres i hver 
enkelt speidergruppe, da det er de som er Kretsen. 
 

5.2. Tema sommerleir med Agenda 2021 v/ Kretsleder Iver Aage Iversen 
Som vi vet, ble landsleir 2021 vedtatt avlyst i fjor. Man håper at det skal være 
mulig å arrangere en sommerleir til sommeren. Agenda 2021 prosjektet har 
utarbeidet en egen pakke for leir med temaet for leiren. Vi ber gruppene som 
planlegge leir om å tenke på ulike muligheter og ulike scenarier på lengde og 
antall deltakere, da Korona og smittevern dessverre kommer til å følge oss en 
tid til fremover. Vi håper alle får muligheten til å få til den leiren de ønsker, 
da henholdsvis helst en ukes leir, men det er viktig å signalisere at man har 
tenkt på alternative løsninger. Det er ikke sikkert ting blir slik vi håper i juni. 
Det viktigste er at det er noen gode tilbud, et lite tilbud er bedre enn ingen 
tilbud.  
 

5.3. Vedlikeholdsliste for Krakos 2021 v/ Visekretsleder Bjørn Skauli 
Arne og jeg var på Krakos for ta en inspeksjonsrunde for å se hva som måtte 
gjøres. Etter dette satt vi opp en liste over det vi fant. Det er en god del som 
må gjøres på de forskjellige hyttene. Behovene for vedlikehold ble 
kategorisert etter akutt, mindre akutt, samt hvor vanskelig det er å det gjort.  
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De enkle og lette kategoriene går på å rydde, kaste søppel og vaske. 
Kategorien vanskelig/omfattende er oppgaver som pussing og lakking av gulv 
på Eckhoff eller murverk ved ovner må fikses da det er sprukket opp flere 
steder. Først og fremst haster det med vasking, maling og beising av vegger 
og vinduer så fort det blir tørt. Knatten er den hytta som trenger dette mest. 
Hvis man venter enda lenger med dette vedlikeholdsarbeidet, kan man 
risikere mer råte og ødeleggelser. På bakgrunn av dette er vi avhengig av at 
noen gjør denne jobben på dugnad og lignende fremover. Hvis det er noen 
som vet om andre ting som bør fikses eller har ønsker om oppgraderinger på 
Krakos, så er det bare å ta kontakt med Kretsstyret, kontoret eller hyttfut 
vedr. dette. Til slutt litt om Dohusprosjektet. 
 
Kretssekretær: Vi er i dialog med flere for å se hva vi kan få til og eventuelt 
om vi kan få til noe i år.  
Iver: Det er satt av penger til dette og er et prosjekt som har vært i Kretsen 
noen år. Det som er planen nå, er å rehabilitere eksisterende løsning. 
Grunnen til at vi har landet på dette, er på grunn av vanskeligheter med 
tømming og med å få til nye bygg i LNF-områder. Dette har vi jobbet med nå 
og jobber med videre for å få konkretisert helt ut. Vi nærmer oss med en 
løsning på dette. Vi har en dialog med hva som er rehabilitering og hva som 
er nybygg. Rehabilitering er ikke søknadspliktig. Det er dette vi vil snakke med 
håndverker om.  
 

5.4. Høsten 2021, tilbake til speiderhverdagen v/ Kretsleder Iver Aage Iversen 
Vi er i gang med Speiderstyret for å få til aktiv speiding i speiderhuset på 
Grorud. Det er viktig å ha en base og et egnet sted for speiding. Dette er 
viktig for alle gruppene. Der Kretsstyret har mulighet, så bidrar vi selvfølgelig 
med dette. Det som er viktigst nå er at alle gruppene tenker igjennom 
hvordan de skal komme tilbake til normalen. Det er fint å ha faste 
møtepunkter å kunne bruke litt tid på å prate om hvor man er og hva man 
har gått glipp av. For noen speidergrupper så kan man risikere å ikke ha hatt 
speiderleir på to år. Mange har hatt lite aktivitet i fjor høst og deler av i år og 
det kan derfor være viktig å sette ord på det og finne ut hva man kan gjøre 
for å få aktiviteten opp å gå igjen. Snakk gjerne med Kretsstyret eller 
sekretær om dette. Vi i Kretsen vil bruke både Forbundskontoret og 
Speiderstyret i denne prosessen. Dette handler selvfølgelig mye om at 
medlemsfall må gå over til å bli medlemsvekst. Vi har hatt god dialog med 
ledergruppa for å få satt opp flere lederkurs i lys av ønsker som kom frem på 
gruppeledersamlingen. Kjetil Willander vil prate litt om dette.  
 
Kjetil: Vi ser at vi vil komme til å få en utfordring med å gjennomføre kursene 
på Peffnivå denne våren på grunn av dagens situasjon. Når det gjelder 
lederkurs hadde vi denne helgen digitalt trinn 1 kurs. Det var ikke mange 
deltakere på dette kurset, men det var for så vidt greit, da vi lettere så 
hvordan et digitalt trinnkurs fungerte. Dette ble derfor et fint grunnlag å 
jobbe videre med, dersom dagens situasjon fortsetter ut i neste termin også. 
Høstterminen er planlagt for å kunne ta igjen noe av det vi har tapt det siste 
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året. Utgangspunktet er tatt i det kretsen har mest behov for. Hvis det blir 
digitalt, så vil vi kjøre kurs som modulbaserte løsninger på ukedager. Det er 
også satt av en ekstra helg til kurs. Vi er spent på hvordan situasjonen blir 
fremover, men håper at vi får mulighet til å treffes mer etter sommeren.  
 
 
 

6. Eventuelt 
Kretssekretær: Kretskontoret har i samarbeid med styret utarbeidet en undersøkelse 
som vi tenker er viktig at representanter for speidergruppene svarer på. 
Undersøkelsen vil gi kretsen et bedre bilde av hva som er utfordringer i gruppene i 
dag og hva man eventuelt kan gjøre for å løse disse fremover. Vi håper at alle som 
mottar undersøkelsen kan ta seg tid til å svare! 
Iver: Det er veldig fint om denne undersøkelsen besvares, fordi Kretsstyret vil 
komme til å ta kontakt med alle speidergruppene i lys av undersøkelsen. Det som 
Kretsstyret kommer til å bruke mest mulig tid på nå fremover, er å lage en best mulig 
grunnmur slik at alle speidergruppene kan få drevet med god speiding, ta vare på 
medlemmene sine og gjerne få inn flere nye medlemmer. 
Bjørn: Det er en enkelt undersøkelse som er laget med mange flervalgsspørsmål. Det 
skal derfor ikke kunne ta mye tid å svare på undersøkelsen. 
Einar, 7. Oslo: Undersøkelsen fungerer bra, men kan ta litt tid å laste. Ellers er det et 
bra skjema. 
 
Kretsstyret takker for et hyggelig årsmøte og håper at vi kan møtes fysisk før 
sommeren, eventuelt i starten av høsten. 
 
 
 
 
 

Kretstinget heves 
 
 
 

Protokollunderskrifter 
 

Anine Guldhaug      Anders Rødberg Larsen 
Grünerløkka MS speidergruppe    Romsås speidergruppe  
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