
Kretsting
Dato: 18. november 2021
Sted: Sokna
Ordstyrer: Ingrid Foslien
Referent: Ingrid Foslien og Sofie Hildebrandt Lien

Til stede: Ingrid Foslien (kretsleder), Sofie Hildebrandt Lien, Andreas Fossheim, Aina Skøien, Anne
Saltnes, Tommy Eriksen, Janne Johnsrud, Bente Strømsodd, Olav Johnsrud, Kjellaug Olsen, Magnus
Hoelsveen, Silje Regine Skøien, Nils Tore Sagengen, Knut Engebret Modalen, Isak Sund, Audun
Henriksen-Hauger, Trond Anders Nordby, Krisitan Bjune Ruud, Annicken E Midtsveen, Kato Hoelsveen,
Tobias Sund, Sondre Moholdt, Charlotte Wettre Bjørke, Jeppe Rundhaugen, Bertine Jensen, Ann Katrin Fowler Frog,
Caroline Henriksen-Hauger, Anders Nordby, Teodor Banggren og  Ole- Jørgen Førde.

Saker
Sak.nr. Sak Vedtak

1 Konstituering
-

1.1 Valg av
- Ordstyrer
- Referent
- Tellekorps
- To til å undertegne protokoll

Ordstyrer: Ingrid Foslien
Referent: Ingrid Foslien og Sofie HIldebrandt
Lien
Tellekorps: Aina Skøien og BErtine JEnsen
To til å undertegne protokoll: Charlotte Bjørke
og Aina Skøien

1.2 Godkjenning av innkallelse Godkjent
Sakspapirer ble sendt til gruppeledere og lagt
ut på hjemmesiden 4. November.

1.3 Godkjenning av saksliste Godkjent
Kommet noen eventuelt saker.

1.4 Godkjenning av forretningsorden Godkjent

1.5 Godkjenning av representanter Jevnaker: Gruppeleder + 8
Sokna: Gruppeleder + 7
Tyristrand: Gruppeleder + 7
Hønefoss: Gruppeleder + 9
Hole: Gruppeleder + 3
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2 Saker

2.1 Leikvinjar
14. september hadde Ingrid Foslien og
Ole-Jørgen Førde møte med
eiendomsutvalget til NSF sammen med
kretsleder og 2 andre representanter fra
Vestmarka. Der kom det en del forskjellige
forslag for hva som kan være alternative
løsninger.

1. Videre driftsavtale
2. Kjøpe ut hele nå
3. Leie til eie
4. Ingen av delene

På et nytt møte 25.november ble vi enige
om at alternativ 1 eller 3 er mest
realistiske. Hvis alternativ 1 skal være
aktuelt må det være en driftsavtale på
mange år, ikke korte som vi hatt nå. Ved
alternativ 3 må vi få en god pris. Taksen er
på rundt 5 mil. Sånn det ser ut nå får vi
50% i “speiderrabatt”. 2,5 millioner kroner
er fremdeles en stor sum med penger, som
det er vanskelig for å kretsene å finne
ressurser til. Det blir da en måndlig avgift
på 10 000kr.

Kretsstyrets innstilling:
Dette må jobbes mer med, få ned prisen.
Kretsstyret stiller seg mest positiv til “leie til
eie”, da en videre driftsavtale bare vil sette
oss i samme situasjon igjen om noen år.

Ole-Jørgen informerte om fremgang på
Leikvinjar.

Eiendomskomiteen og representanter fra
kretsen forhandler om pris for kjøp evt leie til
eie.

Forslaget som ligger på bordet er halvparten av
taksten (ca 2 millioner kroner), dette er
foreløpig ikke vedtatt av speiderstyret.

Foreløpig er “leie til eie” som er mest aktuelt for
Vestmarka og Øvre Buskerud krets. Det er også
dette alternativet som er mest aktuelt for NSF.

Kato påpeker at vi ved “leie til eie” ikke vil
kunne søke midler fra Sparebankstiftelsene, og
at vi bør vurdere rent kjøp og heller søke om
støtte til kjøp. Ingrid forteller at man ikke kan
søke sparebankstiftelser om midler til kjøp, at
dette gjelder først og fremst driftsmidler.
Kretsstyret skal undersøke dette nærmere.

Håpet er uansett å få kjøpssummen ned. NSF
har også uttalt at ved “leie til eie” vil
eiendommen overføres i sin helhet til
Vestmarka og Øvre Buskerud krets ved
oppstart, slik at vi også kan være
søknadsberettighet med tanke på
sparebankstiftelser fra dag 1.

Det løftes også opp muligheten for å
rullestoltilpasse 2 av 3 etasjer på dugnad. Dette
tiltaket vil også kunne muliggjøre søknader til
f.eks. Tippemidler.

Kretsleder tok opp at Leikvinjar vil medføre
utstrakt bruk av dugnadstimer og at det er
viktig at alle som kan bidrar.

2.2 Terminliste Terminlisten er endret litt etter utsendelse,
fordi det har kommet flere arrangementer.
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Følgende endringer:
*Kretsting flyttes til Jevnaker 17.11.22
*St.Georgs gudstjeneste med kirkekaffe
24.04.22 i Randsfjord kirke (Jevnaker).
*1-30. April Speideraksjonen
*4.-5 november Nattmanøver (Jevnaker)
*27.mai Slottet 100-år (Hønefoss) og minileir
28.mai-29 mai med overnatting for alle
speidere i kretsen.
*24-26 juni: Nasjonal peffsamling (NSF)

Kretsstyret ønsker å gjennomføre Kålormtur i
2022. Vi ønsker innspill til lokasjon for
Kålormtur for ca 20-30 deltakere. (Kålormturer
er åpne for alle ledere fra kretsen og ikke bare
for Kålormpatruljen)

2.3 Fire forslag til endring av kretshåndbok

På ekstra ordinært kretsting 6. April
2021 ble det vedtatt fire endringer, som
skulle inn i kretshåndboken. Siden
punkt 1 og 4 strider i mot reglementet til
NSF, har dette blitt tatt opp i lovutvalget
til NSF.
Dette er de fire punktene:

1. Det er ikke tillatt å sette frem
benkeforslag ved valg forberedt
av valgkomiten

2. Kretsen skal etterstrebe at
kretsleder og visekretsleder er
fra forskjellig gruppe

3. Kretsen skal etterstrebe at det
er representanter fra 3
forskellige grupper i kretsstyret

4. For å stille til valg som
kretsleder og visekretsleder må
man ha minst 1 periode i
kretsstyret

Alle forslagene er vedtatt, men punkt 1 og 4 har
det vært diskusjoner om ifht ytringsfriheten sin
og det demokratiske.

Vi har enda ikke fått svar fra lovutvalget, men
status pr nå er at punkt 1 er fullt lovlig og
vedtatt. Den vil derfor føres inn kretshåndboka
sammen med punkt 2 og 3.

Punkt 4 må vi avvente med, da vi venter på
ytterligere tilbakemeldinger fra lovutvalget NSF.
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3 Eventuelt

3.1 Oppstart av Nes i Ådal
Vi har lyktes med å komme i kontakt med
Nes i Ådal. Vi er enda i oppstartsfasen,
planen er å ha en eller flere “åpne dager”
for å vise hva speiding er. Andreas
Fossheim har tatt på seg mentor rollen, og
håper på å få roverne med på ballen til å
hjelpe til med oppstarten og møtene.

Til orientering for kretstinget.

3.2 Registrering av kurs må føres inn i min
speiding

Per nå er det kun ledertrenere som har
skrivetilgang på lederkurs i min speiding. Saken
er tatt til orientering.

3.3 Øke medlemesmassen i NSF, status. Kretsen har nå akkurat 300 medlemmer,
oppfordres til å jobbe med rekruttering fra
NSF`s side. Det er synkende medlemsmasse i
NSF (totalt sett).

3.4 Gruppeleir 2022 og Kretsleir 2023
Under KL/KS forrige helg, kom det en
henvendelse fra Tele-busk og vestfold om
vi var interessert i å ha kretsleir sammen
med dem.

Gruppeleir 2022:
Hønefoss: Gruppeleir på Herøya. Det er plass til
fler, så om noen ønsker å være med dit, så kan
de melde ifra.

Jevnaker og Sokna: Gruppeleir sammen.

Kretsleir 2023:
Kretsleder orienterte om muligheten for en
felles kretsleir med Tele-Busk og Vestfold.
Kretstinget stilte seg svært positive til dette.
Det kom også ønske om leir i nærheten av
sjøen.

3.5 Frivillighetensår 2022!
I 2022 er det frivillighetens år. Alle frivillige
orginisasjoner har sin din dag, de skal
“feires”. NSF har derfor valgt 23.april,
St.georgs dagen.
Er det noen grupper som har planlagt noe
denne dagen?

Hønefoss har valgt bort å gjøre noe den dagen,
da det sammenfaller med feiring av
100-årsjubileum og øvrig speideraktivitet.

Jevnaker feirer St.Georgsdagen dagen etter, og
ønsker heller ikke å være arrangør for
speiderenes dag.

Sokna har foreløpig ikke tenkt på det.
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Kretsstyret ønsker innspill og forslag innen
1.desember til kretsleder, slik at kretsstyret kan
planlegge ett arrangement.

Positive tilbakemeldinger fra kretstinget til å
delta på arrangement gjennomført av kretsen.

Det kom også forslag om å overnatte i Ådalen.

3.6 Lederkurs og peffkurs
Vi har fått forespørsel fra Tele-busk om vi
er interessert i å holde kurs sammen med
dem. Det er snakk om Trinn 2 ila
høsthalvåret. Peff 1 8-10. April og Peff 2
2-4.september

Stor interesse for deltakelse.

Det fremheves at det også er viktig at vi bidrar
med ledertrenere og evt stab.

Tilbakemelding på deltakelse og evt stab
kommer fra Hønefoss og Jevnaker kommende
uke.

3.7 Info fra NSF Orientering fra kretsleder. Ny min speiding er
på vei, hvor speiderene selv kan legge inn
merker og kurs, for så få det godkjent av
ledere.

Det er signaler på at landsleir i årene fremover
vil være felles for KFUM/KFUK og NSF.

3.8 Patrulje Frikløver goodwill Anders orienterte om prosjektet som
gjennomføres i Hønefoss speidergruppe.

Firkløver goodwill skal engasjere alle som er i
ungdomsskolealder og oppover (Vandrere).
Speiderene forplikter seg til å være med på x
ant patruljeturer, x ant troppsturer og x ant
møter. En samling i året, sannsynligvis på
våren, hvor alle Firkløver Goodwill fra kretsen
møtes.
De som er med må selv jobbe for å samle inn
midler slik at prosjektet er selvbærende,
gulroten til slutt er en ekstra spennende og
ekslusiv tur. F.eks til en leir i utlandet eller
annen tur som f.eks. Gilwell park, Island,
Danmark, Kandersteg, Svalbard m.m.

Firkløver Goodwill opplegget er tuftet på
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samme opplegg som er brukt i Hålogoland
krets i åresvis, med stort hell. Dette for å holde
interessen oppe for speidere i
ungdomsskolealder, så vi ikke får så stort frafall
av 9. Og 10. Klasse speidere, og dermed sikrer
større rekruttering til roveringen og
engasjement rundt troppsarbeidet.

Anka legger ut mer informasjon på ØBK
facebookgruppe. Alle som ønsker å bli med fra
kretsen er velkomne.

3.9 Oppdrag lederpatrulje Anders orienterte om nytt merkesystem for
ledere, hvor ledere kan ta merker på tvers av
ledertreningen, og dermed opparbeide seg
kompetanse innenfor ledertrening trinn 1 og
ledertrening trinn 2.

Grunntreningen for ledere vil i fremtiden bestå
av en kombinasjon av merker og kurs.

3.10 Verdens-jamboree Sør-Korea Søknadsfrist for troppsledelse 1.desember
Deltakere og IST søknadsfrist 15.januar

3.11 Ungfritid.no og frivillig.no Hønefoss speidergruppe oppfordrer alle
gruppene i kretsen til å registrere seg på
ungfritid.no og frivillig.no

3.12 Kato Hoelsveen overrakte innflytningsgave fra
1.Jevnaker til Sokna speidergruppe i anledning
nytt speiderhus.

4 Utmerkelser

4.1 Æreskniv Kato Hoelsveen fikk utdelt æreskniven på
jevnaker sin gruppeleir i sommer.

4.2 Anne Saltnæs tildelt æreskniv, dessverre kun
diplomet da kniven er forsinket pga
forsinkelser i transportsektoren (covid-19)
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_______________________________________                                  ________________________________________
Møteleder Referent
Ingrid Foslien Sofie Hildebrandt Lien

_______________________________________ ________________________________________
Representant Representant
Aina Skøien Charlotte Wettre Bjørke
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