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Oslospeiderne av Norges Speiderforbund 

 
 
REFERAT HALVÅRSMØTE 2021        

Det var 12 speidergrupper representert med totalt 24 deltakere på årsmøtet. Av disse 7 under 
26 år. I tillegg deltok alle fra kretsstyret samt kretssekretær. Det var fint og endelig kunne 
møtes ordentlig igjen i speiderlokalene til 1. Nordstrand. 
 

1. Konstituering 
1.1. Godkjenning av innkalling  

Akklamasjon 
 

1.2. Godkjenning av representanter  
Akklamasjon 
 

1.3. Valg av ordstyrer og bisitter 
Forslag til ordstyrer: Iver Aage Iversen 
Bisetter utgår 
 

1.4. Valg av referent  
Referent: Anne Catrine Asak, kretssekretær  
 

1.5. Valg av tellekorps 
1.5.1. Asbjørn Aursjø, Tåsen speidergruppe  
1.5.2. Karen Johanne Strømstad, Nordstrandspeiderne 

 
1.6. Godkjenning av saksliste  

Akklamasjon 
 

1.7. Godkjenning av forretningsorden  
Akklamasjon 
 

1.8. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 
1.8.1. Ingelin Aabø, Bygdøy speidergruppe  
1.8.2. Jørgen Eger, Oslospeiderne 
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2. Forslag til terminliste for 2022 

Som en innledning til terminlisten for 2022 ønsker kretsstyret at gruppene diskuterer tre ting; 

1. Kretsleir versus regionleir og hva kan gruppene bidra inn med? 

2. Kurs, hva tenker gruppene rundt dette? 

3. Nye arrangementer i terminlisten, er alle ønsket gjennomført og hvem kan bidra? 

 

Inndeling av grupper; Tåsen speidergruppe blir en gruppe, Bygdøy speidergruppe blir en 

gruppe, Kretspatrulje sør med Bekkelaget, Nordstrand, Prinsdal og Bøler blir en gruppe og 

resten som da blir Oslo FA 3. korps, Kjelsås, Røa, Longship, Bryn og 7. Oslo i en siste 

samlegruppe. 

 

På bakgrunn av spørsmål tre; Kretsstyret har satt opp tre nye arrangementer som er satt til 

fordeling til gruppene. Det er viktig at det er en viss aktivitet i kretsen, men siden kretsstyret er 

såpass få, har vi satt opp arrangementene til fordeling i gruppene. Arrangementene er kun et 

forslag og de kan endres til det innhold gruppene ønsker. 

 

Etter diskusjon i innledende grupper var det følgende tilbakemeldinger: 

Tåsen, 135: Vi har ikke noe forslag til å endre dem, men hvis det må prioriteres imellom dem, så 

tenker vi det er viktigst at Pefftreff blir arrangert. Vi tenker det kan være en verdi å åpne det for 

flere enn bare patruljeførere. Det er viktig å prøve å beholde de mellom 13-16 år lengst mulig.  

Monica: Gruppene kan bestemme hvem arrangementet skal være for og hva det skal kalles. 

Bygdøy, 168: Vi er mest interessert i Pefftreff, og vi godt kan arrangere et par av dem, gjerne 

sammen med en annen gruppe. Vi møter gjerne opp på et sosialt lederarrangement og slår 

gjerne et slag for Donsaften. Det hadde vært hyggelig om flere kunne møtes her. 

Samlegruppe, 130: Vi var for både sosiale arrangementer og roverarrangement. 

Samlegruppe, 107: Longship tar ansvar for å arrangere rovertur og åpner dette for alle andre. 

Samlegruppe, 133: 7. Oslo sa de kunne ringe Veitvet bowling og bestille kveld for Pefftreff.  

Bygdøy, 168: Vi kan arrangere bowling på Solli. 

Samlegruppe, 133: Som aktivitet på roverarrangement, så har det pleid å være et bilrebusløp. 

Andre enn rovere bør i så fall også kunne melde seg på, grunnet at få rovere har biler i dag. 

Kjetil: Det skal også arrangeres lederstart sammen med Donsaften 10. oktober. 

Sør, 170: Vi hører at det har meldt seg grupper til å arrangere både Pefftreff og Rovertreff. Det 

var en viss stemning i gruppa for at Peffene trenger mer enn en time på bowling for å bli kjent. 

Vi tar gjerne og prøver å få til et ledertreff i forbindelse med Speiderhytteturen, hvis det er 

interesse for det neste år. 

Kjetil: Introkurset (Trinn 0, dag 1) skal arrangeres 26 september. 

Kretssekretær: Mener 23. april er satt av til Vår dag, så da må man se på Ridderturneringen.  

Iver: Vi diskuterte litt sist hvor mange grupper som har noen tanker rundt Vår dag. Det er 
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Forbundet som har satt av en dag for å arrangere et felles arrangement på eller i nærheten av 

St. Georgsdagen 23. april.  

Samlegruppe, 107: Dessverre så er det kun er 23. april som man kan få støtte til Vår dag.  

Bygdøy, 168: På den samlingen vi hadde så sa jo Abdi at det var mulig å få støtte selv om man 

valgte en annen dag. 

Kretssekretær: Du kunne søke støtte til 23. april, men bruke pengene en annen dag, mener jeg.  

Samlegruppe, 107: Det er kun 23. april som er satt av til Vår dag.  

Kretssekretær: Jeg skal ta å undersøke dette en gang til. 

Monica: Jeg tror man kan søke, men at man må gjøre det sammen med en annen organisasjon. 

Bygdøy, 168: Det er mulig at man søker om 23 april, men at man så kan velge å flytte dagen. 

Monica: Hvis noen ønsker en annen dag, må man samarbeide med noen uansett, kommunen 

eller noen andre.  

Bygdøy, 168: Vi hørte også på et arrangement i regi av Frivillighet Norge at samarbeid med 

kommunen kunne være at man leide en skole, så det var lav terskel for hva som var samarbeid. 

Monica: Det går an å ta direkte kontakt med Abdi for de som er interessert. 

Sør, 142: Vi tenker å ha et arrangement i forbindelse med St. Georgsdagen og har søkt penger 

fra Vår dag. Vi har engasjert en lokal menighet og invitert hele lokalsamfunnet. 

Iver: Det er mulig å flytte Ridderturneringen, problemet er at det er noen som overnatte ute og 

arrangerer vi det tidligere så kolliderer det med påsken. Da er neste alternativ samtidig som 

Peffkurset. Både Peffkurs og Ridderturnering pleier å være på Kråkos.  

Asbjørn: Peffkurset må ikke være på Krakosseter, vi kan starte på Blåhaug.  

Iver: Grunnet Vår dag og St. Georgsdagen, så flyttes Ridderturneringen til 30 april-1. mai.  

Samlegruppe, 133: Det kolliderer da med Camp Villmark, men det virket som at dette var en 

mindre konflikt enn å kollidere med Vår dag. 

Monica: Siden det var ønske om temakurs, så foreslås det en sosial lederkveld med førstehjelp 

som tema.  

Kretssekretær: Siden dere har Lederstart samtidig som Donsaften Kjetil, er det da ekstra jobb 

for dere å ha med dere mange på tur? 

Kjetil: Neida, vi bare fordeler oppgaver til de andre som melder seg på. 

Iver: Er det et dårlig forslag å ha et sosialt arrangement med tema, eller tenker du at dette er to 

forskjellige arrangement? 

Kjetil: Donsaften er jo tradisjonelt en liten seremoni opp på Donsbautaen for deretter å gå ned 

å drikke kaffe og spise kake nede ved ruinene på Sarabråten. Det eneste er at vi kjører en egen 

leirbålprat med de nye lederne. Det går an å løses på andre måter. 

Iver: Nå kom det et innspill om at Bøler tar ansvar for sosial lederkveld 15. september med 

førstehjelp som tema.  

Monica: Arrangementet vil trolig foregå innendørs. 

Iver: Dato for Trinn 3, kommer ledertrenerne tilbake til.  
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Etter tilbakemeldinger fra gruppene så blir terminlisten for 2022 seende slik ut: 

TERMINLISTE FOR 2022 
Måned Dato Arrangementer Ansvarlig 

Februar 15 februar Gruppeledersamling Kretsstyret 

Mars 17 mars Årsmøte Kretsstyret 

 18-20 mars Trinn 2 kurs Ledertrenerne 

 31 mars Sosial Pefftreff bowling Bygdøy vår / 7. Oslo høst 

April 30 april - 1 mai Ridderturnering Kretspatrulje Øst, Bryn  

 29 april - 1 mai Patruljeførerkurs 2 (Peff-kurs2) Ledertrenerne 

Mai 7-8 mai Kretskonkurranse Kretspatrulje Sør, Nordstrand 

Juni 2. juni Gruppeledersamling Kretsstyret 

Juli/August  Gruppeleir Gruppene 

September 10-11 september Roverarrangement Longship Group 

 15 september Sosial lederkveld Bøler m/ førstehjelp som tema 

 16-18 september Patruljeførerkurs 1 (Peff-kurs 1) Ledertrenerne 

 26 september Trinn 0 dag 1 Ledertrenerne 

Oktober 10 oktober Ledersamtale og Donsaften Ledertrenerne 

 15-16 oktober Speiderhytteturen Kretspatrulje Sør 

 Dato kommer Trinn 3 kurs Ledertrenerne 

November 09 november Halvårsmøte Kretsstyret 

Desember 01 desember Nissefest Kretspatrulje Vest, Bestum 

 

Terminlisten 2022 er vedtatt med akklamasjon. 
 
 

3. Forslag til budsjett for 2022 

Bjørn: Viser til vedlegg til budsjett i Sakspapirene. Budsjettet for 2022 er basert på budsjett for 

2021, men regnskap for 2019, som var det siste normalåret. Først driftsbudsjettet. Det aller 

meste er uendret. Endringene på inntektssiden, er at vi har valgt å ha litt rundere tall. Det er 

lavere medlemskontingent, da vi er usikre på medlemstallene etter Korona. På utgiftssiden er 

det litt større endringer. Grunnet de nye arrangementene i terminlisten, så er det satt av ekstra 

til potten for rover og lederarrangementer. Denne er økt til kr. 10.000,-. Potten for Kretsstyre- 

møter er økt for å kunne ta en studietur til Vesterlen krets og Stavanger for å se hvordan de 

driver vellykket speiding der. Vi kan ta spørsmål på driftsbudsjettet før vi går videre. 

Kjetil: Hvor mye er satt av til ledertreningen?  

Bjørn: Det er satt av kr. 20.000,- til ledertrenerne og kr. 10.000,- til peffkurs.  

Kjetil: Det burde vel holde til de kursene som er satt opp. Hva hvis det arrangeres flere kurs? 

Bjørn: Hvis det arrangeres flere kurs, så er det naturlig at dette reflekteres i budsjettet. De aller 

fleste arrangementene ender opp med å bli billigere enn det som er satt av i budsjettet.  
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133: Det er vel som vanlig satt opp til å gå i underskudd, selv om realiteten viser at man ikke 

ender opp med å gå med underskudd likevel? 

Bjørn: Dette stemmer, resultatet ser jo ganske stygt ut med minus 200.000,-. For 2020 så viser 

regnskapet at vi endte opp med å gå med minus 70.000,- i stedet. Kretsen har drøyt 1,1 million 

på bok utenom det som er satt av til vedlikehold. Dette holder derfor en del år slik vi driver. 

148: Vi har lav omsetning og det går 35.000,- til revisor. Er vi pålagt statsautorisert revisor?  

Iver: Kretsene er dessverre pålagt dette. 

29: Har vi brukt mer penger i år i forhold til de andre årene? 

Bjørn: Nei, neste år planlegger vi å bruke mer penger for å få opp aktiviteten igjen.  

148: Er det satt av penger til pefftreffene neste år?  

Bjørn: Det er ikke egen post for pefftreff, men de går inn under rover- og lederarrangementer. 

 

Bjørn: Vi går da videre til hyttene. På Blåhaug ser budsjettet ganske likt ut som tidligere. Vi har 

spart penger på å bytte forsikring. Vedlikeholdspotten er økt både for Blåhaug og for Krakos. 

Inntektene er økt da utleien har vært høyere enn det som har vært budsjettert. Blåhaug går 

med overskudd og har gjort det de siste årene.  

Iver: Økningen i inntekt skyldes mye ekstern utleie som er veldig bra. Vi vil samtidig takke de 

som gjør dugnad på Blåhaug, da det er viktig å holde hytta på et godt nivå. 

Bjørn: Når det gjelder Krakosseter så er inntekten nedjustert, da utleien har vært mindre enn 

budsjettert. Dohusprosjektet er satt på pause, men vedlikehold skal prioriteres.  

Kjetil: Det er ikke så interessant å bruke Krakos, hvis det ikke gjøres noe med utedoene der. 

Bjørn: Kretsstyret har konkrete tanker om hva som skal fikses på det nåværende dohuset, men 

det som er satt på pause er å bygge et helt nytt bygg. 

Monica: Det går fra å ikke bli et nytt bygg til å bli et godt vedlikeholdt bygg som står der i dag. 

Iver: Det er utfordringer rundt byggetillatelser, vi ser på hva som er effektiv bruk av penger. 

103: Vil det si at man ikke har lov til å bygge på selve fundamentet til dohuset? 

Iver: Grunnen er at det er et LNF-område og at bygningen egentlig ikke står der, da den ikke er 

tegnet inn på noen kart. Dette selv om bygget har stått der i 50 år. Vi ønsker å gjøre ting riktig. 

103: Man kan bygge en vegg og deretter en vegg til. Taket må i hvert fall gjøres noe med.  

Iver: Alle som har sittet hjemme og vurdert å pusse opp i Koronaperioden, vet at prisene på 

byggevarer har skutt i været. Dette er også en grunn til at vi har satt prosjektet på pause. 

Monica: Vi har heller ikke fått noen som er villige til å ta jobben, da den ikke er lønnsom nok. 

Bjørn: Vi har fått mer oversikt over hva som trengs av vedlikehold, potten har kun økt litt. I år 

hadde vi høye vedlikeholdskostnader på Krakos, da taket på Knatten måtte byttes. 

Bevertningen på dugnader på Krakos har økt, da dugnadsinnsatsen fra Nittedal St. Georgs Gilde 

er veldig bra. Krakos er budsjettert med et lite overskudd, det samme har Blåhaug. 

 

Budsjettet for 2022 er vedtatt med akklamasjon. 



 
 Dato: 08.11.21 

 

6 

4. Innsendte saker, frist for å melde saker var 26.10.2021 

Ingen forslag til saker kom inn. 
 
 

5. Valg 

5.1. Kretsleder og 3 styremedlemmer er på valg. 

Valgkomiteen, Mikkel Brekke: Vi har et Kretsstyre med seks plasser, her har det nå kun vært 

fire personer fra sist valg. Alle disse er på valg i år. Kretsleder Iver og styremedlem Monica har 

sagt at de stiller til gjenvalg. Bjørn og Arne går ut. Det vil si at vi har fire ledige plasser. Det har 

ikke kommet forslag til kandidater. Hvis det er noen av de fremmøtte som kunne tenke seg å 

stille, så går det an å melde seg nå. Hvis vi ikke får fylt plassene så ønsker vi å vedta en fullmakt 

til Kretsstyret om å supplere seg selv, så fort de finner noen som kan stille.  

133: Hva innebærer det å sitte i Kretsstyret? 

Iver: I utgangspunktet så er det et møte i måneden, men vi prøver også å være ute og besøke 

gruppene. Noen telefonmøter og en chat som vi bruker jevnt og trutt. Dette for å holde god 

kontakt og å ha god dialog med Kretssekretær, som er det viktigste for styret. 

Monica: Kretsstyret har ansvaret for kretsstyrets arrangementer og for å følge opp hyttene. 

Iver: Vi kan si at vi har spilt inn to navn til valgkomiteen, disse håper vi kan si ja til å stille. 

Mikkel: Hvis disse sier ja, er det ytterligere to plasser som bør fylles. 

103: Vi stemmer for at Kretsstyret kan supplere seg selv. 

133: Alle gruppene bør ta en runde å høre om noen kan stille i kretsstyret.  

Monica: Jo mer fulltallig et Kretsstyre er, jo mer mulig er det jo å gjøre ting. 

Iver: Det er viktig at Kretsstyret speiler speidergruppene, vi ønsker å ha med ulike aldre, ulike 

størrelser på gruppene for å berike diskusjoner. Hvis begge personene som er foreslått sier nei, 

så kommer Kretsstyret til å komme med forslag på andre typer styringsmodeller når 

gruppeledersamlingen i januar blir avholdt. Vi har allerede noen ideer fra andre foreninger. 

148: Jeg tror denne diskusjonen er betimelig. Alle bør stille seg spørsmålet om hva som er 

kretsens oppgaver. Kretsens oppgaver kommer i dag fra Forbundet og er tenkt å være en 

ressursbank og mulighetsskaper for gruppene. Det er jo vi som er her i dag og også de som ikke 

er her, som kanskje ikke en gang spør seg, hva Kretsstyret skal være for dem. Det er nok lurt 

som Iver sier at man må tenke litt nytt. Er det egentlig en ren administrativ post, som 

disponerer et budsjett? Det er relativt få arrangementer og disse er kanskje ikke like godt 

besøkt som man kunne ønske seg. Det er dessverre en nedadgående tendens flere steder. Så 

hvis man ikke kommer noen vei med frivillighet hvis man må ha en krets, så kan en type 

kvoteringsordning være en løsning. Kretspatruljene føler noen ganger at arrangementene til 

kretsen kommer ovenfra og at det ikke er noe de ønsker, men noe de må. Så det å utfordres på 

å tenke nytt og kanskje prøve andre styringsmodeller kan være lurt. Det er noe med rollen og 

relevansen med det man holder på med. Holder man på med ting som egentlig ikke er liv laga, 
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alt fra hyttedrift til de arrangementene som man har? Jeg tror vi står ved et skille, der man må 

spørre seg om kretsen egentlig er liv laga. Om det skal sitte seks mennesker og drifte dette 

sentralt, når responsen på det er såpass liten.  

168: Det hadde ikke vært ulogisk at det var en representant fra hver av kretspatruljene som ble 

kvotert inn i styret. Så slapp man å komme som julekvelden på kjerringa hver gang. 

Iver: Vi kommer til å ha noen gode øvelser for gruppene på neste Gruppeting, for å få svar på 

en god del ting. 

Monica: Iver stiller som Kretsleder en periode til, siste 2 år. 

Iver: Monica stiller som styremedlem en periode til, siste 2 år. 

 
5.2. Valg av revisor - BDO vedtas. 

5.3. Valgkomité - Bjørn Skauli velges inn i tillegg til Mikkel Brekke. 

 

Valg for 2022 er vedtatt med akklamasjon. 
 
 

6. Orienteringssaker 

6.1. Kretsleir 2023  

På bakgrunn av første spørsmål; Kretsleir versus regionleir og hva kan gruppene bidra inn med? 

Etter diskusjon i innledende grupper var det følgende tilbakemeldinger: 

Tåsen, 135: Hellet mest for regionleir, men lurer på hvordan det er tenkt organisert. Hvis det 

skal være bidrag fra den enkelte gruppen uten leirkomite så er det vanskeligere å få til. Det å ha 

en leir med en leirkomite er en fremragende måte for kretsstyret å finne og sondere hvilke 

ressurspersoner som finnes i kretsen som ikke er brukt. Hvis man fordeler det til hver enkelt 

gruppe som en entreprenørløsning så får man ikke den plussgevinsten av å ha leir. Usikre på 

hva de kan bidra med, men deltakere til en leirkomite kan de bidra til å fylle opp med. 

Samlegruppe, 138: Flere i gruppene skal på Jamboree, disse ser ikke for seg regionleir. Noen 

kommer likevel til å dra på leir i tillegg. Ønsker seg regionleir på bakgrunn av dette.  

Bygdøy, 168: Har veldig lyst på kretsleir fordi de er litt nye og ferske og har lyst til å bli kjent 

med kretsen. Tenker derfor at det kan være greit at det ikke blir for stort. Vil delta på regionleir 

hvis det blir det i stedet. De kan sjekke om det er muligheter til å være på Bygdøy som leirsted. 

De kan stille en leder og en speider i en leirkomite. Kan også arrangere aktivitet i leiruka.  

Sør, 170: Snakket mest om regionleir, da det er flere med og opplevelsen av å være mange er 

bra. Det å få et forhold til hverandre som ledere underveis i leirplanlegging gjør at man vil lære 

hverandre bedre å kjenne. 

Iver: Noen tanke om hva dere kan bidra inn med? 

Sør, 148: For å være ærlig, så var det ikke så mye ønske om det. 

Sør, 170: Det handler vel om å få frem en ide som mange har lyst til å være med på. Man skal 

ikke trues inn i en leirkomite. Dette er en utrolig spennende opplevelse, og mange har hatt 
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troppsleir som erfaring og kan ha lyst til å stille i en leirkomite. 

Sør, 155: Vi utnyttet ikke mulighetene våre til å putte folk inn i leirstaben på Kragernas. Det 

kunne vi hatt nytte av å gjøre mer av.  Det å få inn flere i stab, kan være veldig nyttig da man ser 

hvordan ting blir gjort og man samarbeider på en helt annen måte.  

Bygdøy, 168: Vi er jo litt alene om å ønske kretsleir, men vil gjerne komme med et argument til. 

Det er at vi har et behov for å bygge opp kretsen. Grunnen til at man ønsker regionleir er litt 

“kan vi slippe å gjøre noe”, vi kan henge oss på noen andre. Dette bygger ikke kretsen på 

samme måte. Det å få den generasjonen som kommer opp nå til å synes det er gøy å arrangere 

ting i kretsen, at de synes det er gøy å møtes på pefftreff og lignende. Ved å ha kretsleir vil 

dette gi positive ringvirkninger som vil bygge kretsen mye bedre.  

Iver: Dette er jo to ulike inngangsvinkler, men det er viktig å være ærlige på hva man kan klare å 

få til. Det viktigste er jo å få til noe. 

Samlegruppe, 133: I forhold til Kretsregionen, kan ikke Kretsstyret se hvor mye det er mulig å få 

opp å stå, slik at man får en oversikt over hva man har og hva man trenger, hvis man må spørre 

om hjelp av andre i regionen.  

Iver: Vi vet at Romerike driver og planlegger litt, de var jo bærebjelken sist i Kragernas. Det er 

noen fordeler og ulemper både med Kretsleir og med regionleir. Spørsmålet er hva man kan få 

til og få i stand og hva slags kvalitet dette vil ha. Vi tar ikke noe vedtak på denne saken, men tar 

med de tilbakemeldingene som har kommet i dag videre.  

Samlegruppe, 103: Det man kan gjøre hvis man har en regionleir, er at man samler kretsen 

mest mulig innenfor leirområdet, gjerne som en underleir, men at man også har muligheten til 

å mingle med alle andre.  

Iver: Vi tar med oss innspillene videre i jobben som kommer. 

 

 

6.2. Kurs 2022 

På bakgrunn av andre spørsmål; Kurs, hva tenker gruppene rundt dette?  

Kjetil Willander fra Ledertrenerne starter med å si litt om tankene de har for kurs neste år.  

Kjetil: Vi håper at det i 2022 er mulig å holde kurs på vanlig måte som tidligere. Det er en 

tradisjon på å holde Peffkurs1 på høsten og Peffkurs2 på våren. Dette ønskes det å fortsette 

med. For lederkursene kjøres nå et trinn 1 kurs helgen 12-14 november, her er det 16 

påmeldte. For nye ledere kan det holdes Ferskenkurs som er et modulbasert kurs for ferske 

ledere. Dette kan utføres ute i speidergruppene der det er ønskelig. Problemet er ofte at 

ledertrenerne ønsker å benytte helger til kurs, mens ledere ofte ønsker seg ukedager. Denne 

kabalen lar seg derfor vanskelig løse. Vi håper derfor at gruppene prioriterer å melde seg på de 

kursene som faktisk kan gjennomføres. For 2022 ønsker vi på bakgrunn av trinn 1 kurset som 

skal holdes nå, å gi mulighet til å fullføre grunntreningen som trinn 1, 2 og 3 er. På våren er det 

derfor satt opp trinn 2 og til høsten trinn 3. På trinn 1 er det fokus på trygge møter, hvordan 
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planlegge møter og hvordan gjøre de enkle lederoppgavene. Trinn 2 dreier seg om hvordan 

man skal drive arbeidet i enheten og om innspill og ideer man kan få der. Trinn 3 er mer 

speiderledelse i praksis. Kursene er satt sammen av NSF tilpasset for å være ute på tur over en 

helg. Det er veldig givende kurs å delta på. Ofte kan man møte andre kretser på kursene, dette 

beriker læringen. 

128: Må man ta trinnkursene i rekkefølge? 

Kjetil: Du trenger ikke å ta trinn 1 og 2 i rekkefølge, men trinn 3 fungerer bare hvis trinn 1 og 2 

er tatt først. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at kursene også kan tas i våre nabokretser. 

Alle kurs står oppført under arrangementer på NSF sine nettsider speiding.no 

168: Er det mange fra andre kretser som pleier å delta på våre kurs? 

Kjetil: Det er ca. 70% som deltar fra andre kretser på våre kurs. 

 

Etter diskusjon i innledende grupper var det følgende tilbakemeldinger: 

Tåsen, 135: Hva har skjedd om de gamle emnekursene? Ellers er vi fornøyde med rekkefølgen 

på Peffkursene og det opplegget som tilbys. 

Iver: Det er lenge siden emnekursene ble tilbudt, så dette er vi litt usikre på.   

Bygdøy, 168: Vi vil på kurs. Vi har også stadig foreldre som kommer inn så det å ha lett 

tilgjengelige kurs som går raskt kan være bra. Man kan ikke bruke to år på kurs når tiden 

foreldrene er aktive i gruppa er kort. 

Samlegruppe, 138: De er interessert i trinnkurs og peffkurs. Snakket også om behovet for å 

lære opp foreldrene. Gjerne i januar, da nye foreldre ofte kommer inn da. 

Samlegruppe, 103: De foreldrene som ikke har vært speidere selv, har behov for opplæring.   

Kjetil: Ferskenkurs er godt kurs for dette. Hvis januar er en måned dette kunne passe, så kan vi 

se om vi kan få til et slikt kurs da. 

Samlegruppe, 133: Siden det ofte er utfordring med å få til kurs på ukedager, så lurer vi på om 

det er mulig å lage et kurs som gruppene kan utføre på egenhånd?  

Kjetil: Introkurset egner seg godt til dette, kurset er nettbasert og kan sendes ut. Derfra er det 

mulig å bidra for gruppene som mentorer for nye ledere eller foreldre i gruppa. 

Monica: Vi kan sende ut link til dette kurset på mail. 

Sør, 170: Synes det var oppklarende det Kjetil sa om at det finnes alternativer.  

Sør, 142: Vi snakket om at det er langt tidsperspektiv for nye ledere å få med seg nødvendig 

opplæring. Vi mener at et nettbasert introkurs ikke er interessant. De vil lære mer på 

speidermøter ved å se å lære og bidra med det de kan. De lærer mest av å møtes i felt, der de 

kan lære av hverandre. Det er vanskelig å sette av en helg for kurs. Det å delta på en gruppeleir 

er kjempenyttig. Vi fikk inn en rover fra Kolbotn for å vise ting i praksis. Dette var en mer nyttig 

måte å lære opp våre ferske ledere på. 

Bygdøy, 168: Vi er enig i at man lærer mye av å delta sammen med andre. Vi har stor sans for 

emnekursene og man kunne for eksempel hatt emnekurs Foreldrearbeid i en temakveld for nye 
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ledere. En annen ide er å kombinere speidertur og ledertrening i samme helg for å unngå ekstra 

helger kun til lederkurs. 

Bygdøy, 29: Hva er emnekurs?  

Bygdøy, 168: Emnekurs er kurs som omhandler et bestemt tema. 

Sør, 170: På Speiderhytteturen i år så var det et trinn 3 kurs som gikk i regi av Follo krets. Det er 

flere hytter som kan brukes til å lage et ledermiljø på kveldstid. Det å gi ferske ledere oppgaver i 

forbindelse med et arrangement, gjør at de kommer i kontakt med andre som de kan lære av. 

Kjetil: Vi forstår alle tilbakemeldingen som kommer her, og vi skulle gjerne hatt tid og ressurser 

til å si ja til alle. Men jeg håper vi kan komme frem til å kunne skape rom for kurs under 

arrangementene, som f.eks. Speiderhytteturen eller et Storarrangement. Der kan vi være til 

stede og bidra med det som ønskes av opplæring. Samme kan tenkes når man samles og er 

sammen i en leirsammenheng der man kan samles og sosialiseres etter et langt opphold. 

Gruppene må selv bli enige i hvordan lederutviklingen i gruppa skal foregå. Vår opplæring blir 

basert på NSF sine trinnkurs, emnekurs og andre kurs som ligger hos dem. Det er lov å inspirere 

våre kurs via andre kanaler og via andre måter. 

Iver: Betyr det at man f.eks. kan ha et trinn 3 kurs under Speiderhytteturen? 

Kjetil: Vi kan gjerne gjennomføre et trinn 3 kurs under Speiderhytteturen, men det kan ikke 

være med en speidergruppe på slep. 

Sør, 142: På Speiderhytteturen så var det første gang våre nye ledere møtte nye speidere. Dette 

var en kjempebra læring for dem. Denne læringen hadde fungert enda bedre hvis de hadde hatt 

noe konkret å henge det opp mot. 

Sør, 170: Det er en del patruljer som har vært med på Speiderhytteturen flere ganger før. Her 

har peffer fra disse gruppene tatt med seg patruljen alene, noe som har gjort det trygt fordi de 

har erfaring. Det er derfor en utmerket helg for å slippe til med patruljetur.  

Kjetil: Det kan være en utfordring å få disse til å vente til alle har reflektert seg ferdig. 

Iver: Tenker du Kjetil, at det blir stående slik som det er, med en annen dato for trinn 3. 

Kjetil: Vi har ikke datoen for trinn 3 klar, men vi planlegger for kurs samtidig som 

Speiderhytteturen. 

Iver: Vi ønsker at terminlisten til kretsen skal være klar, slik at gruppene kan planlegge sine 

egne terminlister på bakgrunn av dette.  

Kjetil: Trinn 3 er ikke så sensitiv med tanke på dato, da den ofte faller i månedsskiftet 

oktober/november.  

Samlegruppe, 133: Trinn 2 er veldig greit å vite dato på.  

Kjetil: Da setter vi dato for trinn 2 til 18-20 mars. 
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6.3. Besøk til gruppene 2022 

Noe av det Kretstyret har tenkt i forhold til det å ha bedre dialog er å kommer mer ut til 

gruppene. Forslaget er å besøke så mange som mulig i løpet av neste år, for å kunne snakke 

med alle i gruppa. Vi vil da annonsere at vi kommer, slik at gruppene kan forberede seg hvis det 

er spørsmål eller innspill som de ønsker å ta opp med Kretsen eller med Forbundet. Kretsstyre 

vil også ha spørsmål til gruppa. Målet er at dialogen blir bedre. 

 

 

7. Eventuelt  

Kretsens oppgaver er også å dele ut hederstegn, noen gjør veldig mye. Dette blir ofte delt ut til 

de som har vært med i lang tid og drifte. Martine Branem fra Røa speidergruppe kan få lov til å 

komme frem. Du er en viktig støttespiller i Røa og gjør en god innsats der. Du er også med å 

lage Jamboree for mange speidere i Norge. Denne skulle ha blitt delt ut for en god stund siden, 

men nå har vi endelig fått det til. Det er derfor veldig hyggelig for oss å kunne få dele ut Norges 

Speiderforbund sin æreskniv for lang og god innsats. Dette betyr ikke at du skal slutte å gjøre 

den gode jobben du gjør. Vær så god og gratulerer. 

 

 

8. Utdeling av hederstegn  

Hvis det er andre som har noen i sin gruppe som kunne være verdig et hederstegn, så er det 

fullt mulig å hedre folk i egne grupper. Det er viktig å skryte av folk og ros er noe de fleste 

mennesker trenger med jevne mellomrom. Det er også mulig å foreslå kandidater til æreskniv 

for Kretsstyret. 

 

Kretstinget heves 
 
 
 
 
Protokollunderskrifter 
 
 
Ingelin Aabø               Jørgen Eger 

 
 

 


