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Referat halvårsmøte 2022  

Oslospeiderne av Norges Speiderforbund 
 
Det var 11 speidergrupper og 26 representanter til stede. Av 

disse var 8 under 18 år. I tillegg var det 3 observatører samt 3 

personer fra Kretsstyret og Kretssekretær. 

 

 
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 
Forslag av bisitter: Monica Holst 
 

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

1.5. Valg av tellekorps 
Anine Guldhaug, Grünerløkka speidergruppe 
Marius Markussen, Kalbakkenspeiderne 
 

1.6. Godkjenning av saksliste  
Akklamasjon 
 

1.7. Godkjenning av forretningsorden  
Akklamasjon 
 

1.8. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 
Mari-Marthe Katt-Ugle, Bygdøy speidergruppe 
Ronay M. Taarneby, 7. Oslo Kanaljene speidergr. 
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2. Forslag til terminliste for 2023  

 

Kretsleder 175: Terminlisten er kretsens viktigste dokument og det som gjør 

Oslospeiderne til en krets. Det er det vi gjør sammen. Kretsstyret har satt opp et 

forslag som dere har fått utsendt. Forslaget ligger som vedlegg i sakspapirene. Vi har 

fått tilbakemelding med et ønske om å flytte årsmøtet til en annen ukedag. Vi endrer 

derfor denne datoen til 9. mars. Det er alltid rom for å lage flere arrangementer hvis 

man ønsker det, men da må gruppene være med å bidra. Vi går da igjennom 

terminlisten. Kretsstyret synes det er viktig å ha kontakt med gruppene, det er derfor 

spredd utover et par gruppeledersamlinger. Årsmøtet er nevnt. Det har vært et 

veldig vellykket bowlingarrangement for vandrere som Bygdøy speidergruppe hadde 

ansvaret for. Det er nå satt opp et nytt sosialt arrangement om en drøy uke som vi 

ønsker flere påmeldinger til. De sosiale arrangementene for 2023 har vi ikke satt opp 

noen grupper som arrangør for. Her ønsker vi at gruppene selv melder seg som 

arrangør til kretskontoret. Av felles arrangementer så kan Nissefesten flyttes til en 

dato som passer arrangøren. Er det noen spørsmål eller kommentarer på 

terminlisten?  

 

152: Er gruppeledersamlingene alltid på tirsdager? 

Kretsleder 175: Vi kan sikkert endre datoen på denne også. 

Kretssekretær 133: Dette er nok litt tilfeldig, men det er fullt mulig å endre denne. 

Kretsleder 175: Vi endrer da datoen for gruppeledersamlingen i mai til mandag 29. mai. 

Ridderturnering og Kretskonkurranse er foreslått, samt Speiderhytteturen og Nissefest. Det 

er de fire sistnevnte arrangementene som går på rundgang mellom kretspatruljene. 

Kretspatruljene er at vi har tatt speidergrupper som har en viss geografisk tilhørighet til 

hverandre og plassert de sammen i en patrulje. Disse er plassert i 4 ulike patruljer. På 

terminlisten har vi i tillegg en del kurs. Har Kjetil lyst til å si noe mer om disse? 

Kjetil Willander 163: Vi vil gjerne først nevne det siste kurset som holdes nå i 2022. Det er et 

trinn 2 kurs som holdes 25-27 november på Krakosseter. Grunnen til at dere bør sende 

ledere som ikke har tatt trinn 2 kurs på kurs, er at de må ha trinn 1 og trinn 2 kurs 

gjennomført før neste vårs trinn 3 kurs. Fortrinnsvis bør trinn 1 og 2 tas i rekkefølge, men vi 

godtar at man tar trinn 2 før trinn 1. Det er ikke mulig å ta trinn 3 før man har tatt både trinn 

1 og 2. Det er nå 9 påmeldte til trinn 2 og vi regner med at det vil fylle seg på ganske raskt. Så 

kommer vi til året som kommer. Der har vi en helhetlig plan. Hovedmålet vårt er at vi skal 

kunne utdanne ledere med full grunntrening i løpet av to år. Så meld dere på de kursene 

som kommer. Peff 2 kurset er satt opp 21-23 april. Dette skal avholdes på Blåhaug. Kurset er 

for førerpatrulje- emner. Helgen etter 28-30 april er det satt opp trinn 3 kurs med kano som 

ramme. Det er lagt opp til å være på Fjorda som ligger mellom Sperillen og Randsfjorden. 

Dette er et flott padlested så det er derfor dette kurset er lagt der. Så skal vi ha en del 

aktiviteter under regionleiren som kommer til sommeren. Programmet her er ikke helt 

spikra enda, men det blir aktiviteter og fokus på lederstart. For de som ikke har fått 
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gjennomført lederstart, så kan dette være et fint sted å få gjennomført dette. I september 

blir det Peff 1 kurs 15. - 17. på Blåhaug det også. Deretter følger ny runde med Trinn 1 kurs 

13-15 oktober. Lederstart er satt opp 23 oktober med ledersamtale og opptak som leder 

sammen med Donsaften. I år ble det en veldig hyggelig Donsaften, så tusen takk til 17. Oslo 

Kampianerne som sørget for en hyggelig ramme rundt arrangementet. Utover det ønsker vi 

å blåse litt mer liv i arrangementet, der vi ønsker å få inn noen mennesker som kan prate litt 

rundt ulike temaer som er interessante. Det er Bygdøy speidergruppe som har sagt seg villig 

til å arrangere neste år. Det er alles ansvar og stille med deltakere. Donsaften og 

Ledersamtalen vil arrangeres som vanlig ved bautaen på Sarabråten. Det var kort 

oppsummert fra ledertrenerne om kursene. 

Marius Markussen 144: Selv om vi veldig gjerne vil ha dere på kurs, så er det fullt mulig å 

delta på kurs i regi av andre kretser. Det er mulig å søke reisestøtte hvis kurset er langt unna. 

Det er bedre å komme seg på kurs enn å ikke gjøre det! 

Kjetil Willander 163: Det er da fullt mulig å få med seg både trinn 1 og trinn 2 før vårens 

trinn 3 kurs. 

Marius Markussen 144: Sjekk “Min Speiding” for å søke på de kursene dere kunne tenke 

dere å delta på.  

Kretsleder 175: Er det flere spørsmål til terminlisten for 2023? 

161: Speiderhytteturen 14-15 oktober er satt opp under 30 oktober, er dette fordi det er feil 

dato eller fordi den er plassert feil? 

Visekretsleder 150: Det er fordi den er plassert feil. 

Kretssekretær 133: Ja, den skulle ha vært flyttet lenger opp. 

Kjetil Willander 163: Er det veldig gjennomtenkt at Speiderhytteturen og Trinn 1 er lagt til 

samme helg? 

Kretsleder 175: Speiderhytteturen har en fast helg hvert år. 

Kjetil Willander 163: Det tenkte ikke vi på og vi har ikke fått noen kommentarer på det, så 

det hadde vært fint om dere kunne finne et annet sted enn på Blåhaug, da denne er booket. 

Kretsleder 175: Jeg tror vi heller må flytte kurset. 

Kretssekretær 133: I utgangspunktet ble Krakos booket fordi dere var usikre på om dere 

skulle bytte, så foreløpig er Blåhaug ikke booket.  

Visekretsleder 150: Blåhaug må bookes til Speiderhytteturen. 

Kjetil Willander 163: Vi er ganske sikre på at vi ikke vil være på Krakosseter, så da må 

Asbjørn komme på banen med en ny dato som passer han. 

172: De siste gangene så har Speiderhytteturen krasjet med Jota/Joti, er det bevisst at man 

vil ha de samme helg? 

Visekretsleder 150: Det er fordi det er eneste helg det er mulig å få til Speiderhytteturen. 

108: Jota/Joti ikke er samme helg som Speiderhytteturen neste år, men 20-22 oktober. 

Kretsleder 175: Hva tenker du Kjetil, lar det seg gjøre å endre kursdato? 

Kjetil Willander 163: Det er helg avhengig av Asbjørn og hva han kan få til. 

Kretsleder 175: Da kommer dere raskt tilbake og holder dialogen med kretssekretær. 

161: Hva med de arrangementene som står åpne uten arrangør? 
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Kretsleder 175: De er helt avhengige av arrangør, så der står arrangøren helt fritt til å velge 

en dato i nærheten av det som er foreslått. Det er bedre å få en arrangør og en annen dato 

enn å ikke få til et arrangement.  

161: Så det er bra om vi kan få på plass arrangører på denne siden av nyttår, slik at 

terminlisten blir komplett? 

Kretsleder 175: Ja, det jeg sa i sta var en oppfordring til de gruppene som føler de kan 

arrangere. Ta kontakt med kontoret om dette. Terminlisten blir da foreløpig seende slik ut: 

TERMINLISTE FOR 2023  

Måned Dato Arrangementer Ansvarlig 

Februar 17 januar Gruppeledersamling Kretsstyret 

Mars 9 mars Årsmøte Kretsstyret 

   Sosial Pefftreff  Kretsstyret til fordeling 

April 22-23 april Ridderturnering Kretspatrulje Vest, Bygdøy 

  

21-23 april Patruljeførerkurs 2 (Peff-kurs2) Ledertrenerne 

28-30 april Trinn 3 kurs, kanotur Fjorda Ledertrenerne 

Mai 6-7 mai Kretskonkurranse Kretspatrulje Øst, 1. Haugerud 

 29 mai Gruppeledersamling Kretsstyret 

Juni/Juli 24 juni – 1 juli Regionleir Flere 

September  Roverarrangement Kretsstyret til fordeling 

   Sosial lederkveld Kretsstyret til fordeling 

  15-17 september Patruljeførerkurs 1 (Peff-kurs 1) Ledertrenerne 

Oktober 13-15 oktober Trinn 1 kurs  

 14-15 oktober Speiderhytteturen  Kretspatrulje sør  

  23 oktober Trinn 0 dag 1 Ledertrenerne 

  30 oktober  Ledersamtale og Donsaften Ledertrenerne 

November 20 november Halvårsmøte Kretsstyret 

  Sosial Pefftreff  

Desember 4 desember Nissefest Kretspatrulje Sentrum, Vålerenga 

    

Terminlisten 2023 er vedtatt med akklamasjon.  
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3. Forslag til budsjett for 2023  

 

Kretssekretær 133: Viser til vedlegg til budsjett i Sakspapirene. Budsjettet er ikke 

mye endret siden sist vi hadde det oppe. Det eneste som er endret på er noen 

kostnader som har øket litt eller minket litt med utgangspunkt i tall fra regnskapet, 

slik at budsjettet blir mer korrekt. 

Kretsleder 175: Det som er utfordringen til kretsen, er at regnskapet for 2022 ikke er klart, 

slik at budsjettet for 2023 settes opp med bakgrunn av tallene fra regnskapet i 2021. 

Budsjettet er et forslag for 2023. 

 

Kretssekretær 133: Når det gjelder inntekter, så minker de litt for hvert år grunnet at antall 

medlemmer er nedadgående. Dette vil si at man har mindre å rutte med hvert år. Likevel har 

vi klart å holde resultatet med ikke for stort underskudd. Potten for kurs har økt litt da jeg 

har sett i regnskapet hva som er blitt brukt i 2021 og 2022. Det har vært veldig mange gode 

kurs. Ellers er det små endringer, som f.eks. er det budsjettert med litt mindre til kretsting og 

småspeiderarrangementer. Men det er bare i forhold til hva som faktisk har vært brukt. 

152: Jeg har et spørsmål til NM-støtten. Der endrer vel ikke prisen seg noe særlig? 

Kretssekretær 133: Dette er fordi det som har vært budsjettert alltid har vært mye høyere 

enn faktiske utgifter.  

152: Hvis prisen øker, så vil det som er budsjettert fortsatt dekke kostnadene? 

Kretssekretær 133: Ja, det stemmer. Når det gjelder hyttene, så har vi justert inntektene for 

Blåhaug opp, fordi det er mer utleie der enn tidligere. Tilsvarende er det justert ned på 

Krakosseter da det har vært mindre utleie der. Det er imidlertid mer utgifter på Krakosseter 

enn på Blåhaug, slik at disse kompenserer hverandre. Er det noen spørsmål til tallene? 

163: Det er noen utgifter som går på Ledertrenerne, så er det noen som går på Peffkurs også 

er det noen som går på Ledersamlinger, er dette Ledertrenerenes forbruk? 

Kretssekretær 133: Nei, Ledersamlinger er Kretsting, gruppeledersamlinger og lignende.  

163: Hvor finner vi da trinnkursene? 

Visekretsleder 150: De ligger under Peffkurs, siden posten er såpass høy. 

Kretssekretær 133: Ja, posten burde hete kurs og ikke Peffkurs, den henger nok igjen fra 

gammelt av. Posten er justert slik at den blir mer korrekt i forhold til faktiske utgifter. 

163: Det er veldig fint å få det mer presist, for det speiler jo mer hva våre kostnader er. Hva 

vi har på drift og hva vi har på investering osv. 

Kretssekretær 133: Er det noen spørsmål på budsjettet til hyttene? 

152: Jeg har et spørsmål til Krakosseter budsjettet, dere har tatt utgangspunkt i 

regnskapstallene for 2021 og jeg ser at dere har satt opp budsjett for strøm. Er disse 

kostnadene satt nok opp? 

Kretssekretær 133: Ja, strømkostnadene for Blåhaug og Krakosseter er satt opp grunnet 

høye strømpriser. Det er ikke satt så mye opp, grunnet at vi får strømstøtte.  
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Visekretsleder 150: Frivillige organisasjoner får strømstøtte, derfor er det ikke justert mer 

opp. 

152: Nei, for jeg føler ikke at potten gjenspeiler de reelle strømprisene. 

Visekretsleder 150: Nei, det stemmer, men det er altså grunnet strømstøtten. 

Kretsleder 175: Da har vi et budsjett for 2023 med et par presiseringer. Det er jo slik at hvis 

noen skulle komme med en kjempegod ide og har et godt forslag, så er det ikke slik at man 

får nei fordi man ikke har budsjettpenger. Vi prøver å stimulere til vekst og setter veldig pris 

på engasjement. Det er altså rom i budsjettet hvis noen ønsker å gjøre noe ekstra. Så sant 

man har en god plan, så prøver kretsstyret i den utstrekning vi har mulighet, til å støtte opp 

under ulike positive engasjement. Så hvis det ikke er flere spørsmål, så vedtar vi budsjettet. 

Budsjettet for 2023 er vedtatt med akklamasjon.  

 

4. Innsendte saker  

Ingen forslag til saker kom inn. 

  

 

5. Valg  

 

5.1.  

5.1.1. Iver Aage Iversen, 7. Oslo Kanaljene speidergruppe velges som 

kretsleder for ett år. 

5.1.2. Monica Holst, Bøler speidergruppe velges som som 

visekretsleder for ett år.  

5.1.3. Sandra Carina Lystad, Grünerløkka speidergruppe velges for to 

år. 

5.1.4. Sander Donjem, Grünerløkka speidergruppe velges for to år.  

 

Valg for 2023 er vedtatt med akklamasjon.  

 

Det er behov for flere representanter  i Kretsstyret. Så hvis noen vet om noen, så 

setter Kretsstyret stor pris på om dere tar kontakt. Det er en egenverdi i å ha 

overskudd til å tenke fremover og ikke bare dag til dag arbeid.  

 

Vi kommer til å utfordre på gruppeledersamlingen om at vi trenger nye inn i 

valgkomiteen. Det er liten vits i å ha en valgkomite som ikke fungerer. Vi har noen 

navn der som vi skal komme tilbake til på gruppeledersamlingen. Vi trenger å ha 

noen ledere i valgkomiteen som er som er såpass aktive i kretsen at de har en viss 

kontakt med alle gruppene. Dette er viktig for å få et oppegående kretsstyre også fra 

høsten 2023. 
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139: Hvor mange av kretsens grupper, er representert her i dag? For dette er jo ganske 

vesentlig fordi det er vesentlige verv. 

Kretsleder 175: Det er cirka halvparten av speidergruppene som er representert. 

139: Det er jo et demokratisk problem at såpass mange grupper mangler.  

Kretsleder 175: Det er en utfordring som vi jevnlig diskuterer på gruppeledersamlinger. 

Antallet ledere i Oslospeiderne er ikke så stort som det burde være. Er det færre ledere så er 

det også færre til å ta på seg dette både i gruppe og krets.  

139: Alle gruppene burde jo sende i hvert fall en representant.  

144: Det er faktisk godt oppmøte i dag. 

Kretsleder 175: Ja, det er ikke dårlig oppmøte i dag. 

108: Det er ikke så lett for de gruppene som har et betalende medlem. 

Kretsleder 175: Vi tenker ikke på de, vi tenker på de andre gruppene. Nordstrand prioriterer 

ikke disse samlingene og det respekterer vi. De ønsker ikke å bruke tid og krefter på det. Vi 

har god dialog med dem, men de prioriterer ikke kretsens samlinger. Det er jo autonomi i 

speidergruppa, at de selv velger hva de ønsker å bruke tid og krefter på. Det hadde vært 

veldig hyggelig om Nordstrand ønsker å være med på arrangementene, men det gjør de ikke. 

Kretsstyret har en pragmatisk tilnærming til at speidergruppene er ganske forskjellige. De 

har ulike behov og ønsker og da blir det litt sånn. Men vi heier på at det er viktig med et 

fellesskap. Så for at man skal få arrangert en Ridderturnering eller et Peffkurs, så må det 

være noen påmeldte.  

139: Men det betyr at da fungerer ikke kretspatruljene i de gruppene hvor noen ikke stiller 

på årsmøte og halvårsmøte? 

Visekretsleder 150: Jeg tror de fungerer, jeg kan ikke svare for alle mulige, men vi har ikke 

fått noen tilbakemelding på at det ikke fungerer. Da må de kretspatruljene hvor det 

eventuelt ikke fungerer si i fra. Der jeg holder til, i kretspatrulje sør, så fungerer det veldig 

godt med alle gruppene.  

Kretsleder 175: Både Ridderturneringen og Kretskonkurransen har jeg deltatt på i år og disse 

har vært arrangert av to ulike kretspatruljer. Dette har fungert veldig bra. 

Vi har ellers litt informasjon å komme med når det gjelder Nissefest for 2022. Kan noen fra 

kretspatrulje vest si noe om dette? 

161: Vi har hatt et planleggingsmøte og vi er på gang for å fordele oppgaver, så vi tror dette 

vil bli veldig bra. Der vi står litt fast nå, det er å finne et lokale som kan egne seg. Har noen 

her et lokale vi kan låne? 

Visekretsleder 150: Vi arrangerte Nissefesten utendørs i fjor og det var veldig vellykket. Vi 

bestilte ferdig grøt fra Heimen og fikk dette levert. Vi hadde fakler og bålpanne, 

småspeiderne synes dette var kjempestas.  

161: Vet du hvor mange som pleier å være på Nissefesten? 

Visekretsleder 150: Det var ganske mange, ca. 50-60 stykker. 

Kretsleder 175: Vet du om det kommer ut noe info på dette snart? 

161: Det er Bestum som er hovedarrangør, så de skal sende info om dette. 
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Kretssekretær 133: Vi har ikke mottatt noe enda, men jeg skal purre dem. 

161: Da håper vi det kommer en invitasjon veldig snart. Hvis det er flere som er med i 

kretspatrulje vest som ikke har meldt seg på enda, så er det fint om de kan lese referatet fra 

det møtet, så de kan ta på seg noen oppgaver. 

Kretsleder 175: Det er bra. Vi går da videre til status for regionleir 2023. 

 

6. Orienteringssaker   

 

6.1. Status regionleir 2023 

Visekretsleder 150: Status for Regionleiren neste år er at det er opprettet en 

hjemmeside samt en Facebookgruppe hvor det legges ut relevant informasjon om 

leiren. Første leirbudstikke er sendt ut til speidergruppene. Vi i Oslo er ansvarlige for 

program. Vi har hatt et litt stort møte også har det vært noen litt midre. Dato er 24 

juni - 1 juli, stedet er Hvam og leiren heter Hvam 1323. Noen grupper har allerede 

tatt på seg noen oppgaver som f.eks. Oslo FA 3. korps som skal arrangere 

kanonballturnering i tillegg til hemmelig oppgave. Røa speidergruppe har påtatt seg 

leirfres hvor det allerede er laget merke. Ellers så er det flere grupper som har meldt 

seg som sitter i komiteen og som også har sagt at de kan bidra. Det vi må lande i 

løpet av november er det andre programmet. Det er kommet inn mange forslag. Jeg 

har prøvd å sende ut liste med forslag til aktiviteter til de gruppene som har meldt 

seg. Tanken er at det blir en formiddagsøkt og en ettermiddagsøkt, en før lunsj og en 

etter lunsj. Lørdagen går med til ankomst og å bygge leir. Det blir et åpningsleirbål på 

kvelden. Søndag blir første økt å bygge leir og en aktivitet som andre økt. Mandagen 

er det en første økt og en andre økt. Programmet blir da at gruppene skal åpne sitt 

leirområde, slik at halve leiren har første økt hvor den andre halve besøker, og så 

visa versa. Dette for lettere å bli kjent. Tirsdag er første økt for halve leiren med haik, 

der man går ut i to puljer, slik at man rekker en økt hver. Onsdag er det en annen økt 

for de som ikke var på haik dagen før og ellers to økter. Torsdagen er det 

markedsdag hvor tema er middelalderen som jo er rammen for leiren. Det er derfor 

leiren heter Hvam 1323. Fredag er det to økter. Det vi trenger nå, er at noen grupper 

går sammen og sier at de f.eks. tar ansvar for smiing som en aktivitet. Vi har som 

nevnt masse forslag til aktiviteter. Vi har oversikt over flere ressurspersoner, som 

f.eks. smeder som vi har fått navnene på. Noen må ta tak i det og organisere det. 

Ledere og rovere på leir må brukes litt inn og må bruke hverandre til mannskap på 

øktene. Man regner med at vi blir minimum 1100 speidere, det er det vi går ut i fra, 

men vi håper på flere. Det blir mulighet for flokk og komme på torsdag på 

markedsdag og bli til lørdag. I program så har vi en egen småspeider programkomite. 

Vi har også Ledertrenerne som Kjetil nevnte litt om deres opplegg. Haik har 

Vestmarka tatt på seg ansvar for. Vi prøver også å få til en aktivitet som blir 

markedsdag kun for ledere på tirsdagen. Vi trenger noen til å ta ansvar for de ulike 

aktivitetene på markedsdagen.  
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Kretsleder 175: Er det spørsmål? 

161: Hvor mange grupper er det som stiller fra Oslospeiderne? 

Visekretsleder 150: Jeg har ikke en total oversikt enda, men det er ganske mange. 

Jeg kan sende ut en oppdatert oversikt når den er klar.  

Kretsleder 175: Når er påmeldingsfrist? 

Visekretsleder 150: Påmeldingsfristen er ikke før i april, men vi ønsker å få inn 

forhåndspåmelding fra speidergruppene som er interessert i januar. 

172: Vet man noe om leirkontingenten som må betales? 

Visekretsleder 150: Ja, leirkontingenten er satt til kr. 2.350,- for speidere og rundt en 

tusenlapp for småspeiderne. Det kommer ut en ny leirbudstikke i starten av 

desember, sammen med en oversikt over oppgaver tilknyttet middelaldertema. 

Tanken er at man kan legge noen av disse oppgavene inn i terminlisten til våren, eller 

hvis man ønsker ideer til møter.  

139: Hvor lenge er det tenkt på for småspeiderne, er det så lenge de vil, eller er det 

opp til gruppene. 

Visekretsleder 150: Det er bare aktiviteter tilpasset småspeiderne fra og med 

torsdag til og med lørdagen.  

Kretsleder 175: Andre spørsmål? Monica er tilgjengelig hvis dere har spørsmål 

etterpå også.  

Visekretsleder 150: Ja, og det er opprettet en egen mailadresse kun knyttet til leiren 

som er monica.holst@speiding.no. Ellers så vil det også være andre aktiviteter også, 

som klatretårn, det vil være peffkro, lederkro, kanonball med flere. Alle disse i tillegg 

eller ved siden av øktene som kan være moro for gruppene å delta på. Det er også 

kommet et ønske om leirfres for ledere, hvor innspillet er gått til Ledertrenerne.  

172: Det har kanskje vært nevnt før, men hvilke kretser er det som er med på leir? 

Visekretsleder 150: Det er Østre Østfold, Vestmarka, Øvre Buskerud, Romerike og 

Oslospeiderne. Så det er 5 kretser. 

 

6.2. Speiderhyttene 

Kretsleder 175: Vi ønsker å si litt om Speiderhyttene. Vi har Krakosseter som er et 

lavterskelsted for speiding. Så har vi Blåhaug hvor det er noe høyere standard. På 

Krakosseter så får vi god hjelp av Nittedal St. Georgs Gilde og Hakadal speidergruppe. På 

Blåhaug har vi en del ildsjeler som en del av dere vil kjenne fra kretsen og som gjør en god 

jobb der. Status er at vi er ute å søker etter hyttefut på Krakosseter, hvor vi nå vil gå litt 

bredere ut for å få tak i noen som kan egne seg. Hvis noen vet om noen, så ta gjerne kontakt 

med kontoret eller kretsstyret. De vil få fredelige og rolige dager på Krakosseter med mye 

natur, og å få bo gratis i bytte med å gjøre en viss innsats på stedet. Vi har hatt det ute på 

Speiderledere i Norges Speiderforbund på Facebook og vil nå også publisere det på KFUM 

sine sider og en del andre friluftsrelaterte sider. Det er viktig at vi får kandidater som kan 

fungere der oppe. Vi jobber litt med dohuset. Det at Krakosseter ligger i et LNF-område gjør 

at rehabilitering er lov, men nybygg ikke er lov. Vi håper å kunne få til et nyrestaurert toalett 

der oppe.  
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Visekretsleder 150: Bygging er kjempestrengt, og dialog med Nittedal kommune er 

vanskelig når det gjelder dette.  

Kretsleder 175: Da forstår sikkert alle her at dette må gjøres på en ordentlig måte. For det er 

jo slik at ethvert medie vil elske slike oppslag, hvis vi gjør noe vi ikke skal gjøre. Derfor må vi 

fokusere på rehabilitering på en best mulig måte. Krakosseter er et lavterskeltilbud som alle 

vet. På Blåhaug er det noe høyere standard. Det er blitt tilkjørt ny vedleveranse, slik at man 

er klar for en ny sesong. Belegget når Korona har gitt seg er på vei oppover, også på 

Krakosseter. Blir det penger inn, bidrar dette til at vi kan investere enda mer for å gjøre ting 

bedre. Det er alltid rom for folk som ønsker å bidra til å gjøre det enda bedre, for det kunne 

blitt gjort enda mer på både Blåhaug og Krakos. Det er dessverre ikke nok til å kunne betale 

noen til å gjøre dugnadsjobber. 

Visekretsleder 150: Kretsstyret hadde en god del kvelder i fjor, da vi gjorde mye ulikt 

forefallende der.  

Kretsleder 175: Ja, Kretsstyret har brukt en del kvelder på Krakosseter. Spørsmål? Nei, da vil 

jeg bare si at det er veldig hyggelig at det er unge representanter til stede. Til slutt vil vi 

gjerne gjenta at det er noen tomme hull i terminlisten, hvor vi ønsker innspill fra 

speidergruppene på om de ønsker å arrangere noen av de foreslåtte arrangementene. Da 

kan de selv velge dato for arrangementet. Vi vet det skulle ha vært et førstehjelps- 

arrangement som ved litt uheldige omstendigheter gjorde at det ikke ble noe av. Men vi skal 

prøve å få det inn igjen til våren. Vi hadde nesten alt i boks, et lederkurs om førstehjelp, men 

det kommer altså til våren i stedet. Vi skal tilrettelegge det, så sender vi ut en invitasjon når 

den er klar. Målet er at ledere her skal kunne lære litt om førstehjelp av en ekstern ressurs. 

Hvis det ikke er noe mer så sier jeg takk for oppmøte. 

 

7. Eventuelt   

Det var ingenting på eventuelt.  

 

8. Utdeling av hederstegn 

Ingen forslag til kandidater har kommet inn. 

 

 

 

Kretstinget heves  

 

Protokollunderskrifter  

 

Mari-Marthe Katt-Ugle   Ronay M. Taarneby, 7. Oslo  
Bygdøy speidergruppe   7. Oslo Kanaljene speidergruppe 

 
 


