
Kretsting program Nordstrand menighetshus 15. Oktober 2018 
 
Erik Berger og Torgrim Grimstad fra Nordstrand åpnet møtet med andakt og velkommen. 
 
Anne Marit fortalte kort om situasjonen på Kløverrabben.  
Kløverrabbkomiteen har søkt penger fra diverse stiftelser. Og fått innvilget søknad hos: 

- Sparebanken DNB kr 100 000,  
- Sparebanken Bien kr 100 000,  
- Oslo Kommune kr 290 000, 
- Gaver på VIPPS kr 3 233 

 
Dette dekker kostnader knyttet til sanitæranlegg.  
Kløverrabbkomiteen har i tillegg besluttet å bruke midler fra kløverrabbfondet til øvrige 
utbedringer av hytten når den likevel var stengt.  

-   
Det har vært 6 dugnader med flere forskjellige områder. Det er hugget ved, oljet dører og slipt 
bordplater og gjort annet forefallende arbeid. Det gamle biovac-anlegget(Toalett) ble byttet ut 
med et nyere som nå er godkjent av kommunen. 
Videre er det kjøpt nytt kjøleskap og lampetter med midler fra den nå nedlagte speidergruppen 
T-Banen(Nedlagt 2018). 
 
Arrangementer 2019 
Følgende arrangementer ble fordelt  
 

● Kretsens årsmøte, uke 6, Ris 
● Barnas Holmenkolldag, 9.-10. Februar, Kretsstyret 
● Telefonkonkurransen, -, Oslo 32. 
● NM-Kvalik, april?, Sam Oslo .32/Bjørn Holmlia, Håkon Hakadal 
● Pefftreff, vår, Bryn 1 
● Mikrokretsleir, 3.-5. Mai, Ris, Trollheimen 
● 30. Aug.-1.sept, kretshaik og Friluftslivetsdag på Sognsvann, Kretsstyret 
● Bymanøver, - , Bryn 1(helst med fler) 
● Pefftreff , høst, Ris 
● Kretsting program, 14. Okt, Nordstrand 
● Adventsfest, 30.Nov, Hakadal(Avklares). 

 
Vedlagt er kretsens terminliste. 
 
Kretsleir 2020. 
Det var stor enighet om at det bør arrangeres leir, men om det skal være egen kretsleir for Oslo 
eller om det skal forsøkes et nytt samarbeid med Østlandsprosjektet ble det ikke landet noen 
konklusjon.  



Det ble i plenum snakket om forskjellige plasseringer for Kretsleir 2020 og nedenfor ser man 
noen steder som ble nevnt i praten. 

- Kværnmoen 
- Karlsvika 
- Halsneset - ca 1000 stk  

 
Det er ønskelig at Leirsjef kommer i stand ganske raskt.  

 
 
NM-Kvalik 
Årets erfaringer fra NM-kvalik sammen med NSF er meget positive, og det blir tatt kontakt med 
Oslospeiderne for å høre om det er mulig å samarbeide også neste år. 
Det kom sammen en komite i løpet av møtet. 

- Håkon Selnes, Hakadal 
- Sam Martol Søhol, Oslo 32. 
- Bjørn Lie Rapp, Holmlia 
-  

Ris ønsker å dra i gang PF-Treff igjen. 
Flere grupper var positive tiltaket, å ønsker å bidra. 
 
Speiderhytteturen  
Er et arrangement som er i samarbeid med Østmarkas venner og Oslospeiderne(NSF). 
Det var i år 2 speiderhytter fra vårt forbund med på arrangementet og flere har fått henvendelser 
blandt annet kretshytta Kløverrabben. Da kretshytta var i en omfattende rehabilitering i dette 
tidsrommet, ble dette ikke prioritert. Dette er et arrangement som ser ut til å til å bli større, 
kanskje det er mulig å få det med på planen for året. Det er en flott mulighet for speidergrupper 
å vise frem speiderhytten. 
Dette lar seg også kombinere med speiderturer med egen gruppe.  
 
Hypersys. 
Vise kretslederer orienterte om at hypersys er et av temaene på årets kretsforum.  
Det ble en diskusjon om brukervennligheten til medlemssystemet. 
 
Kandidater til styremedlemmer årsting 2019. 
Valg komiteen er i gang med arbeidet med å finne kandidater til styret 2019. 
Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år. 
Og 1 vara for 1 år.  
 
Det var en samtale om kommentarer.  
Det er viktig at speiderne også ledere og rovere tenker seg om før man kommer med 
kommentarer som er humoristisk ment, da det ikke nødvendigvis blir mottatt slik av andre. 



Noen speidere som har vært på arrangementer i regi av kretsen har kjent på at noen av lederne 
eller roverne som har vært på arrangementet har snakket om lederne i gruppen på en måte som 
kan tolkes negativt.  
Det ble bemerket at dette også er noe som kan gå på forskjellige forbund, og ikke bare grupper 
seg imellom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Navn Gruppe 

Erik Berger Vise Kretsleder / Nordstrand 

Anne Marit Tiller Kretsstyret / Oslo 32. 

Anders Antonsen Kretsstyret / Høybråten 

Bjørn Lie Rapp Kretsstyret / Holmlia 

Ragnhild Johansen Kretsstyret / Enebakk 

Anette Bøe Thorkilsen Kretsstyret / Høybråten 

Knut-Gunnar Skille Kretssekretær / Ullern 

Endre Tveit Nordbrønd Ullern 

Anne Marie Johansen Enebakk 

Ingvild Bjerke Fosse Ris 

Jostein Erevik Fosse Ris 

Magnus Jensen Ris 

Inger Helen Jensen Stovner 

Vegard Ovland Høybråten 

Ivar Asbjørn Bredesen Høybråten 

Espen Jacobsen Mortensrud 

Katrine Stensrud Andersen Bryn 1 

Randi Korsgård Bryn 1 

Marie Bergvatn Barlien Bryn 1 

Synne Lien Bryn 1 

Haldis Østby Hakadal 

Håkon Selnes Hakadal 

Helene Mathisen Hakadal 

Jo William Rimstad Stovner 

Martin Melvær Berge Nordstrand 

Torgrim Grimstad Nordstrand 

Anne Langhus Bekkelaget 

Leo Marienborg Bekkelaget 

Marus Mortensen Bekkelaget 

Bekkelaget 4 Bekkelaget 

Bekkelaget 5 Bekkelaget 

Sam Martol Søhol Oslo 32. 

 


