
Kretsting
Dato: 17. November 2022 kl.18.00
Sted: Jevnaker speiderheim
Ordstyrer: Ingrid Foslien
Referent: Kato Hoelsveen

Til stede: Ingrid Foslien Kato Hoelsveen, Malene Høeg, Andreas Fossheim, Bjørn-EInar skøien, Sondre
moholdt, Anders Nordby, Mette Nordby, Aina skøien, , Elise Henriksen-Audun Henriksen-Hauger
Hauger, , Ulrik Wettre Bjørke, , Bjørn Maribo, Anne Saltnes,Charlotte Wettre Bjørke Elisabeth Myhre
Bente Strømsodd, Bjørn Hoel, Adrian Veas, Jeppe Rundhaugen, Cornelius Sporshiem, ,Ole-Jørgen Førde
Emil-Johannes Bentsen og  David Steinsveen,

Saker
Sak.nr. Sak Vedtak

1 Konstituering

1.1 Valg av:
- Ordstyrer
- Referent
- Tellekorps
- to personer til å undertegne

protokollen

Ordstyrer: Ingrid Foslien
Referent: Kato Hoelsveen
Tellekorps: Aina SKøien og Anne Saltnes
To til å signere protokoll: Charlotte Wettre
Bjørke og Bjørn-EInar Skøien

1.2 Godkjenning av innkallelse Godkjent
Innkalling ble sendt til alle gruppeledere og lagt
ut på kretsens nettside 2 uker før møte.

1.3 Godkjenning av saksliste Godkjent
Ikke kommet noen eventueltsaker

1.4 Godkjenning av forretningsordnen Godkjent
Ikke endret på siden sist.

1.5 Godkjenning av representanter Hønefoss har gruppeleder + 9 representanter
Jevnaker har gruppeleder + 8 representanter
Sokna har gruppeleder + 8 representanter
Tyristrand har gruppeleder + 6 representanter
Kretsstyret har 5 representanter
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2 Saker

2.1 Status grupper
Gruppeledere går igjennom hvor mange
ledere, rovere og speidere gruppene har.

Jevnaker- 79 medlemmer totalt
Noen passive rovere, fast ledergruppe, vært en
del turer. Nye speidere vil ikke overnatte, dette
jobbes med.

Sokna- 60 medlemmer. Nye flokkmeldemer og
rovere. Mer speiderkativtere når de er delt. Fin
førerpatrulje.

Tyristrnad- 55 medlemmer. God og stor
ledergruppe. Mye god speideraktivitet.
Forhandlinger om speiderhus. Møte i troppen
hver uke, flokken annenhver uke. Mange som
går over til roverlag til neste sommer.

Hønefoss- 72-78 medlemmer. Medlemmer er
godt spredd. Noen aktive ledere som deltar på
møter + rovere. Litt lite ledere som hjelper til
på daglig basis. Mange turer i år. Skal pusse
opp solbuhytten.

2.2 Terminliste
Kun terminliste over
kretsensarragementer. Skal man se
nasjonale arragementer, kan man gå inn
på speiding.no.

- Tenkedagen 21.2 på ringkollen-
Hønefoss

- 23. April,  st.georgsdag- Jevnaker
(randsfjorden kirke)

- 5-7. Mai, KBK. 7.mai småspeiderdag
- Tyristrand har kretsting 2023.

Kurs i kretsen, hva ønsker kretsen?
- Trinnkurs
- Peffkurs

Ønskes at det er felles for gruppene i kretsen.
Anders holder i tråden og kretsstyret (kato)
kartlegger behovet i gruppene.

Godkjent med rettelser

2.3 Leikvinjar Kretsen har forhandlet fram en avtale for å
kjøpe leikvinajr. Speiderstyret har en klausul på
forkjøpsrett på 10 år. Dette vil ikke vestmarka
gå med på, de vil kun ha 5 år. Dette blir
forhandlet videre om.
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Spørsmålet er hvor mye penger ØBK vil gå inn
med. Kretsstyret forslår 200 000kr, det vil da bli
et 10/90 eiet mellom ØBK og Vestmarka.

Man kan gjøre leikvinjar mer attraktivt, fiber,
vann osv.

Det er satt en driftskomite som er i gang med å
planlegge hva som må gjøres og hva det
kommer til å koste.

Det kresten binder seg til er dugnadsarbeid.
Vestmarka sitter med det administrative.

Både ØBK og Vestmarka har tidligere lagt inn 1
million, det er ønskelig å legge disse opp i
totalen av kjøpesummen Ifhlt eierprosent.

En stemmig vedtatt med håndsopprekning at
kretsstyret kan bruke 200 000kr i forhandlinger
i kjøp av leikvinjar.

2.4 HVAM 1323 24.juni-1.juli 2023 er det kretsleir på HVAM,
dette er et samarbeid mellom mange kretsen
på østlandet. Gruppene i kretsen våres har lyst
til å delta på dette. Derfor ønsker staben i
HVAM 2023 at ØBK deltar i stab også. Det er
ønskelig å ha noen i program etaten.

2.5 Innsendte saker/ eventuelt 1. Anders legger frem til om roverway
2024.
Wags og Wosm arrangerer en rovertur
hvert 4 år. Dette rulerer rundt i Europa
og er i 2024 tildelt Norge.  Det kommer
rovere fra hele Europa til Norge.
Dersom man ikke er i riktig
aldersgruppe kan man delta som stab.
Leieren er hovedsakelig i Stavanger.
Den første uken fordles roverne rundt i
hele Norge (path). Hvor steder i Norge
kan arrangere et opplegg for 50 rovere i
4 dager. Det er ønskelig at ØBK eller
noen av gruppene våres vil lage et
opplegg. 22.juli 2024. Målet skal være å
se norsk natur og kultur.
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2. Livredningskurs
Ønske om oppfriskningskurs i
livredning. Bjørn Holen ordner.

3. Landsleir 2025
Det blir landsleir på GJøvik. Forslag om
“alternativ” reisemåt.

4. Nes i Ådal
Det er ikke kommet i gang med speiding
enda. Det ble forsøkt å ha et par møter
der deltok mellom 8-15stk. Det har ikke
vært mer aktivitet etterpå. Kretsleder og
representant fra styret har prøvd å
kontakte Åste, uten å lykkes.

__________________________ __________________________
Ingrid Foslien Kato Hoelsveen
Kretsleder Referent

_________________________ __________________________
Representant Representant

Bjørn-Einar SkøienCharlotte Wettre Bjørke
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