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Sak 2: Årsmelding for 2020

Vedlagt er:

• Årsmelding for 2020 *

• Årsstatistikk pr. 3 1.12.2020

• Årsrapport for 2020 fra Engang — Alltid
* Årsmeldingen dekker perioden fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2021

Kretsstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2020 godkjennes med de rettelser som måtte fremkomme i møtet.
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Sak 3: Regnskap for 2020

Ved lagt er:

• Resultatregnskap for 2020

• Balanseregnskap for 2020

• Regnskapskommentarer

Kretsstyrets innstilling:

Regnskapet for 2020 godkjennes.
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Sak 4: Budsjett 2021

Ved lagt er:

• Budsjettforslag 2021

• Budsjettkommentarer

Kretsstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2021 vedtas.
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Sak 5 Kretskontingent

Kretskontingent

Kretsstyret foreslår ingen endringer i kretskontingenten, dvs, at kontingenten settes til kr
75 for alle medlemmer.

Kretskontingenten har vært uendret siden fusjonen.

Kretsstyrets innstilling:

Kretskontingenten er kr 75 for alle medlemmer.
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Sak 6 Strategi

Ved lagt er:

• Forslag til strategiplan 2021

Kretsstyrets innstilling:

Forslaget til strategiplan for 2021 vedtas.
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Sak 7: Valg

Kandidater til de ulike vervene blir lagt ut på nettsiden og/eller fremlegges på årsmøtet.

Minimum ett av styremedlemmene må være under 26 år. Forslag på kandidater kan sendes

til valgoslokrets.no

Sak7a:

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

Legges fram på årsmøtet.

Sak7 b:

Valg av i vara til kretsstyret for i år

Valgkomiteens innstilling:

Legges fram på årsmøtet.

Sak7c:

Valg av valgkomité til årsmøtet 2022

Disse stiller til valg:

• Haldis Østby

• Anders Antonsen
•

Kretsstyrets innstilling:

Haldis Østby og Anders Antonsen velges til valgkomite
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Sak 7 d: Valg av revisor for 2021

Orientering om valget:

Det er hensiktsmessig for kretsen å ha samme revisor som forbundet. En viktig del av revisors arbeid

er knyttet til kontroll av medlemstallet i forbindelse med søknader om støtte. Det vil være enklere å

ha en revisor som kjenner godt til forbundets rutiner.

Kretsen gjorde derfor følgende vedtak for 2008— regnskapet: “Forbundets revisor velges som revisor

for 2008”.

Kretsstyret foreslår en videreføring av samme vedtak.

Kretsstyrets innstilling:

Forbundets revisor velges som revisorfor 2021

Sak 7 e: Valg av delegater til Landsting 2019

Orientering om valget:

Oslo krets kan i følge Organisasjonsbestemmelsenes § 8.2 velge 4 delegater til landsting i tillegg til

kretsleder. Minst 1/3 av de valgte representantene skal være 26 år eller yngre ved utgangen av det

kalenderåret landstinget møtes.

Kretsstyrets innstilling:

Legges fram på årsmØtet.
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Sak 8: Endringsforslag på kretsens

økonomireglement
Vårt økonomireglement ble sist revidert i 2016, og kretsstyret og kasserer har utarbeidet et forslag til
et revidert reglement

Vedlagt er:

• Forslag til nytt økonomireglement

Kretsstyrets innstilling:

Forslaget til nytt økonomireglement vedtas.
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Sak 9. Orienteringssaker

• Kretsleir juni 2021

• NM kvalifisering og gjennomføring av desentralisert NM, det trengs komite

• Lansdsstyrets forslag til nytt speiderløfte - vedlagt



Årsmelding for Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM speidere 2020

1. Organisasjon

Kretstyret
Kretsstyret har siden kretsens årsmøte 4. februar 2020 bestått av:
Kretsleder Ragnhild Johansen Enebakk (valgperiode 20-21)
Visekretsieder Anne Marit Tiller Oslo 32 (valgperiode 20-21)
Styremedlem Cecile Næss Oslo Sanitet (valgperiode 20-21)
Styremedlem Bjørn Lie Rapp Holmlia (valgperiode 19-20)
Styremedlem Anders Antonsen Høybråten (valgperiode 19-20)
Styremedlem Sam M. Søhol Oslo (valgperiode 19-20)

Varamedlem for perioden har vært Elisabeth Leere øiestad, Grefsen. Vara har vært blitt
innkalt på enkelte møter.

Det skal etter § i forbundets Grunnregler tilstrebes lik representasjons- og ansvarsfordeling
mellom menn og kvinner i kretsstyrer. Kretsstyret har i perioden bestått av 1/3 menn og 2/3
kvinner.

Styret har siden årsmøtet 2020 hatt 8 styremøter og behandlet 54 saker. Det ble holdt et
møte med kretslederne i resten av kretsene i “østlandsprosjektet” under kretsforum i oktober
for å avtale videre fellesprosjekter som patruljeførerkurs og lederkurs. Kretsstyret ser på
‘østlandsprosjektet” som et nyttig forum, spesielt med tanke på kurstilbud for våre
medlemmer, og vil fortsette med samarbeidet i 2021.

Landstyrets kontaktperson
Anders Reggestad har vært kretsens kontaktperson i landsstyret.

Komiteer
Det har vært 2 komiteer i drift i løpet av perioden: Kløverrabbkomiteen og Valgkomiteen.

Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet 2020, mens Kløverrabbkomiteen oppnevnes av
kretsstyret.

Valckomiteen
Haldis østby Hakadal
Vemund Ovesen Ullern
Marie Bergvatn Barlien Bryn

Kløverrabbkomiteen
øyvind Bakke Holmlia
Anders Helgeneset Holmlia
Anne Marit Tiller Oslo 32

2. Administrasjon



Kretsen har ikke eget kontor. Knut-Gunnar Skille har vært kretssekretær på timebasis i fra

februar 2016.

3. økonomi

Etter kretsstyrets mening gir årsregnskapet med noter for 2020 en fullstendig og utfyllende
informasjon om kretsens utvikling og resultater i 2020 og stillingen ved utgangen av 2020.

Det har i 2020 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for
organisasjonen. Som det fremstår av balansen pr. 31.12.2020 har kretsen en solid

egenkapital og tilfredsstillende likviditet.

Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet, heller ikke etter regnskapsårets utgang, for å
bedømme kretsens stilling som ikke fremgår av resultatregnskap, balanse med tilhørende
noter, samt årsberetning.

Forvalter vi kapitalen vår på en god måte gir det kretsen mulighet til å satse strategisk også i

årene fremover. Det henvises ellers til regnskapskommentarene.

Håkon Selnes overtok som kretsens kasserer for regnskapsåret 2020 etter Vemund Ovesen.

Revisor har vært Revisorgruppen Oslo AS.

4. Eiendeler

Lager
Kretsen leier lagerplass hos Roar Ramstad i Hakadal. Her blir det lagret utstyr til kurs og
andre arrangementer.

Kløverrabben, Nordre Follo
Kretsens hytte Kløverrabben ligger ved Rolandsjøen i Nordre Follo kommune. Den (eies ut til
kretsensgrupper, andre speidergrupper og andre intresserte.

Vi skulle feiret hyttas 50- årsdag i september, men på grunn av koronasituasjonen er den
feiringen utsatt til 2021. Men speiderhytteturen ble arrangert og vi hadde godt med besøk i

dårlig vær, I år fikk ingen komme inn, så det ble vaffier og kaffe på verandaen og uteområde.

Antall utleiedøgn i 2020 vært likt med 2019, det kommer av utleie i sommerferien, bl.a var

det en NSF- gruppe som hadde en ukes leir der og en gruppe på 8 sosionomer som var der
en uke, og familier og andre i sommerens helger. For mellom 12 mars og 20juni var det

avbestillinger og tom hytte og i november/desember opplevde vi det samme.

Kløverrabben har en åpen vennegruppe. Kløverrabbens venner, med 178 medlemmer på

Facebook.
Dugnad: I slutten av vårens koronanedstenging, da det meste var avlyst hadde vi dugnad

8-10 mai, med veldig bra oppmøte. Vi var 8 på fredag, 14 på lørdag og 7 på søndag. Noen
overnattet andre kjørt frem og tilbake. Vi hadde planlagt å kløyve ved, men siden vi fikk så



godt oppmøte fikk vi beiset ett strøk på hele hytta. På søndag regnet det og da fikk vi gjort
noen små jobber innendørs.

Troliheimen leirsted, Hurdal
Kretsen er andeishaver i Trollheimen leirsted, vi har 5/32 andeler.

Tomt, Nannestaci
Tomten er på 2,3 mål, med en ubrukelig patruljehytte. 1. Tonsen KFUM var siste bruker av
eiendommen. Styret har fått fullmakt av årsmøtet 2009 til å selge tomten, men så langt har
det ikke dukket opp muligheter til å selge med fortjeneste.

PR-tilhenger
Kretsen har en foliert tilhenger til promoteringsbruk på ulike arrangementer. Tilhengeren
kommer med utstyr til å sette opp og drifte en stand, og lånes ut til gruppene. Tilhengeren
kan reserveres på nett.

5. Strategiplan og program

Det ble på siste års årsmøte vedtatt ny strategiplan. Kretsens strategiplan bygger på
forbundets strategiplan vedtatt på Landsting. Kretsstyret har arbeidet med å konkretisere de
ulike punktene.

Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere:

Kurs:
Vi har også i år prioritert å arrangere og delta på patruljeførerkurs og lederkurs via
østlandsprosjektet”.

Dato Kurs Deltakere fra kretsen Arrangementsansvarlig

18jan Barn med 10 deltakere Knut-Gunnar Skille
adferds
problemmer

18. Jan Kurs i bruk av 4 deltakere Knut-Gunnar Skille
hypersys

April Patruljeførerkurs Avlyst østlandsprosjektet, Asker
Tur og Bærum

13. Aug Kikoff 10 deltakere Knut-Gunnar Skille

Nov Patruljefø rerkurs Avlyst østlandsprosjektet, Romerike
Møte

Ledere med verv og oppgaver sentralt



Ledere med tilhørighet i kretsen har vært, eller er fortsatt, engasjert i flere sentrale

arbeidsoppgaver på forbundsplan.
• Elin Marie Grøholt- Cair, Europe Board WAGGGS

• Karen Marie Engeseth - Direktevalgt delegat til Speidernes fellesorganisasjons
representantskap. Leder av Nordtangen komiteen.

• Gøril Huse - Nestleder, Norsk Frilusliv

• Nikolai Hillestad- Medlem av Rovernemnda
• Guro T. Slåen- Medlem av Rovernemda

• Marta Ewa Radwanska- Kontingentleder Europajamboree 2020
• Per Ove Løkstad- Medlem av Nordtangenkomiteen
• Vibeke Berns- Medlem av Nordtangenkomiteen

• Caroline Jensen- Medlem av Ledertreningsutvalget
• Lillian Frette Litlehamar- Medlem av programutvalget. Kontigentleder Wold Scout

Moot 2021
• Inger Helen Jensen- Medlem kontrollkomiteen
• Tomas Liberg Foshaugen- Medlem av Speiderbladkomiteen

• Vemund Ovesen - Medlem av Internasjonalt utvalg

Vi betyr en forskjell for andre og naturen:
Kretsarrangementer

Oslo krets har mange aktive og engasjerte ledere, og gruppene i kretsen er villige til å være

med på å skape gode kretsarrangementer. Det gjør at mindre grupper og grupper som sliter

kan tilby sine speidere flere aktiviteter.

Følgende arrangementer har stått på terminlisten 2020:

Dato Arrangement Deltakere Ansvarlig

4. feb Kretsting 46 Hakadal+ kretsstyret
stemmeberettige+
4 obervatører

12. feb. Telefonkonkurransen 11 patruljer fra 7 Bryn 1
grupper

Jan/feb Ungdomssamling/ Roverombudet
Kretspeffting

20-2 1 mars Birken tur Avlyst Anders Antonsen

28-29 mars Barnas Holmenkolldag Avlyst Kretsstyret

Våren Peff-treff Avlyst Ris

9-10 mai Kretsskonkurranse med Avlyst
uttak til NM

13. Juni Miniøya Avlyst Kretsstyret+ Kretssekretær

24-26. mai Mikrokretsleir på Avlyst Ris



Troliheimen

27.juni- 4. juli Regionleir i Sverige Avlyst Østlandskretsene/ egen komite

sept. Friluftslivets uke, Avlyst
Sognsvann

4-5. sep. Marka 22 3 patruljer Kretsstyret+kretssekretær

5. sep Kretsgriling for vandrer, 10 speidere og Kretsstyret+kretssekretær
rovere og ledere 16 ledere

12. sep Kløverrabbens jubeleum Avlyst! Utsatt til Egen komite
sep-2021

10-11 Okt Speiderhyttetur Godt oppmøte Flere av sp.hyttene til grupper i
begge dager kretsen deltok

12. okt. Kretsting program ca: 30 deltakere Hakadal+ kretssyret

24. okt. Bymanøver 100 deltakere Bryn i
fra 8 grupper

nov. Gruppeledermiddag Avlyst Kretsstyret +Kretssekretær

28. nov. Adventsfest Avlyst Stovner og Høybråten

des. Juletur for ledere og Avlyst Anders Antonsen
rover

Regionslei ren
Kretsen skulle delta på leir i Kragnes leirsted i Sverige sommer 2020. Leier var et samarbeid
med; Romerike, Asker og Bærum, Buskerud, Østfold og Oppland og Hedemark. Kretsen
hadde flere ledere som var engasjert i leirstaben. Leier ble avlys grunnet koronaviruset

Vi er åpne og inkludere:

De faste PR arrangementene, Barnas Holmenkollendag, Friluftslivet dag på Songsvann og
det nye på Miniøya. Ble alle avlyst på grunn av koronasituasjonen.

6. Grupper og medlemmer

Kretsen har pr. 31.12.20 24 grupper. Av disse er 2 grupper, 81. Oslo Frogner og Oslo
Sanitet, uten medlemmer under 26 år.

Medlemstallet på 1.013 pr. 28.12.2020 er basert på innbetalte medlemskap. Ca. 85 % av
kretsens totale medlemskap er under 26 år.



Medlemsstatistikk for Oslo Krets er vedlagt kretsens årsmelding.

Roverarbeid
Roverombudets årsrapport er vedlagt kretsens årsmelding.

Engang - Alltid
Engang - Alitids årsrapport er vedlagt kretsens årsmelding.

7. Relasjoner

Kretsstyret har hatt kontakt med, og representert kretsen i flere ulike organer. Dette gjelder
bl.a. Ung Org og Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR) hvor vi har deltatt på årsmøtene.

Representasjon
• Anders Antonsen skulle representerte kretsen på Trollheimens årsmøte 2020. Møte

ble avlyst.
• Bjørn Lie Rapp representerte kretsen på årsmøtet til UngOrg, 14 april
• Bjørn Lie Rapp representerte kretsen på årsmøtet til ABUR, 16 april

8. Grunnlag for videre drift

Det er ikke kjente sider ved virksomheten som kan påvirke det ytre miljø. Forutsetningen for
fortsatt drift av kretsen er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Avslutning

Kretsstyret ønsker å takke alle for innsats og kreativtet i annerledes året 2020. Dette har

vært et år da speiderarbeidet har blitt digitalisert alt fra speidermøter til samlinger og møter.
Kretsen har mistet mange av møtepunktene det siste året grunnet av koronasituasjoene.

Flere av kretsens grupper er små, noe som kan gjøre lederrekruttering og førerpatruljearbeid
krevende. Det har også innvirkning på hvor enkelt det er å rekrutter til oppgaver på

kretsplan. Samtidig har vi et godt antall grupper, med relativt godt geografisk spredning.

Kretsstyret ser frem til å jobbe sammen med gruppene for å gi enda flere barn og unge
opplevelser for livet!

Kretsstyret
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KRETSSTYRETS BERETNING FOR 2020

Oslo krets av Norges KFUK-KFUM- speidere omfatter alt godkjent
KFUK-KFUM-speiderarbeid i Oslo, Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Vestby
kommuner.

Kretsen har ikke eget kontor. Kretsens postadresse er Pb 6810 St.Olavsplass, 1030 Oslo.

Forutsetningen for forsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.
Etter kretsstyrets mening gir årsregnskapet med note en fullstendig og utfyllende informasjon om
virksomhetens utvikling og resultat i 2020 og virksomhetens stilling ved utgangen av
regnskapsåret.

Det har i 2020 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten.
Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for
vurderingen av regnskapet.

Kretsen har ikke egne ansatte. Kretsen har tilgang på sekretærressurs på timebasis.
Vedkommende har sitt tilsettingsforhold i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Kretsstyret består av 66,7% kvinner og 33,3% menn.

Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har ingen innsatsfaktor eller produkter som
påvirker det ytre miljøet.

Enebakk, 24. januar 2020

cjdIj4
Ragnhild Johansen Anne Marit Tiller
Krctsleder Visekretsleder

hu L. LPP
Anders Antonsen Bjørn Lie Rapp
Styremedlem Styremedlem

, $h(
Sam Martol Søhol Cecilie Hornaas Næss
Styremedlem Styremedlem

Postboks 6810 St.Olavsplass E-post: kontor@oslokrcts.no Org.nr. 883669592
N- 1030 Oslo www.oslokrets.no Kontonr: 16091182703

Doc ID: 29dcd6lfef94lc76ad3a6d300be6dO4f4el8ff7a
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Regnskap Oslo krets 2020

Ktonr. Kontonavn Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2021

RESULTATREGNSKAP

Driftsi n ntekter

3010 KRETSKONTINGENT -70 612,50 -70 000 -74 887,50 -70 000
3320 STØTTE OSLO KOMMUNE -448 564,00 -360 000 -420 114,00 -440 000
3370 STØTTE VIKEN -58 333,60 -48 000 -64 649,66 -48 000

3400 LEIR 0,00 0 0,00 -300 000

3500 KURSINNTEKTER -7 500,00 -15 000 -24 625,00 -15 000

3600 ARRANGEMENTER -1 080,00 -40 000 -62 848,00 -30 000
3700 KLØVERRABBEN -75 922,00 -70 000 -79 875,00 -70 000

3900 ANDRE INNTEKTER -90 393,81 -50 000 -196 619,99 -50 000
Sum driftskostnader -752 405,91 -653 000 -923 619,15 -1 023 000

Driftskostnader

5000 LØNN 39601,00 50000 45952,00 50000
6011 KRETSTING 9955,19 10500 13432,49 12000

6050 LANDSTING 0,00 0 19 673,00 25 000

6102 KRETSSTYRET 5644,00 3000 1318,00 5000

6140 KRETSFORUM 7858,00 10000 0,00 0
6150 UTGIFTSGODTGJØRELSE 15 000,00 15 000 8 500,00 10 000
6210 OVERFØRTTIL GRUPPER-OSLO 313 110,00 260000 294309,00 352000

6270 OVERFØRTTILGRUPPER-VIKEN 9626,00 10000 6842,00 38400
6310 HUSLEIE 1 000,00 0 0,00 1 000
6320 KONTORREKVISITA OG PORTO 0,00 5 000 3 554,00 1 000

6340 PORTO 0,00 0 0,00 0
6345 INFORMASJONSARBEID 540,00 5 000 540,00 2 000

6370 REGNSKAPSFØRING 3 105,00 0 0,00 4 000

6380 REVISJON 20 000,00 28 000 26 250,00 20000
6440 ROVERARBEID 6 368,49 15 000 7 802,73 15 000

6480 ENGANG ALLTID 10 000,00 10 000 10 000,00 10 000

6500 KURS/LEDERTRENING 22 195,26 70 000 34 292,01 50000

6550 EKSPANSJON 1396,00 20000 54821,00 20000

6600 ARRANGEMENTSKOSTNADER 22 069,98 60 000 77 364,76 60000
6640 REGION/KRETSLEIR 7 224,00 0 0,00 270 000

6650 LANDSLEIR 0,00 0 0,00 0

6710 STRØM 14 960,44 18 000 20 552,06 18 000
6720 FORSIKRING 10 547,00 10 000 0,00 11 000
6730 VARIG UTSTYR OG INVESTERING 6 299,00 50 000 0,00 20 000

6750 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 13 993,22 20 000 12 443,63 20 000
6940 GAVER/HILSNER 13 122,00 15 000 1 250,00 5 000

6950 KONTINGENTER 822,40 1 500 796,80 1 000

6990 DIVANDREKOSTNADERDRIFT 0,00 1000 90,00 1000
Sum driftskostnader 554 436,98 687 000 639 783,48 1 021 400

DRIFTSRESULTAT 197 968,93 -34 000 283 835,67 i 600,00



Sum skatter og årsdisp 0,00 0 0,00 0

ÅRSRESULTAT 216 167,04 -19 000 299 840,29 10 600,00

Finansposter

8040 RENTEINNTEKTER -19245,45 15000 16616,62 10000

8140 RENTEUTGIFTER OG GEBYRER 1 047,34 0 612,00 1 000

Sum finansposter 18 198,11 15 000 16 004,62 9 000,00

RESULTAT FØR SKATT 216 167,04 -19 000 299 840,29 10 600,00



Balanse Oslo krets 2020

Ktnr. Kontonavn Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

1100 KLØVERRABBEN 141000,00 141000,00
1150 INVENTAR KLØVERRABBEN 1,00 1,00
1170 TOMT NANNESTAD 1,00 1,00

Sum anleggsmidler 141 002,00 141 002,00

Omløpsmidler

1900 Kasse 3 000,00 3 000,00
1920 Driftskonto (DNB) 142 233,02 142 785,75
1925 Driftskonto (Sparebanken Sør) 248,30 45,01
1931 Høyrente (Sparebanken Sør) 1 827 186,24 1 814 492,23
1935 Plassering (BN Bank) 1 459 567,65 1 208 968,18

Sum omløpsmidler 3 432 235,21 3 169 291,17

SUM EIENDELER 3 573 237,21 3 310 293,17

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

2000 EGENKAPITAL 2 591 759,35 2 517 708,86
2010 FOND KLØVERRABBEN 368 071,34 337 949,00
2020 FOND EKSPANSJON 90 131,74 46 058,27
2030 FOND ARRANGEMENT 174 724,74 174 724,74
2099 ÅRSRESULTAT (OPPTJ. EGENKAPITAL) 216 167,04 148 246,30

Sum egenkapital 3 440 854,21 3 224 687,17

Kortsiktig gjeld

2400 LEVERANDØRGJELD 132 383,00 85 606,00
Sum gjeld 132 383,00 85 606,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 573 237,21 3 310 293,17





Noter til regnskapet 2020

NOTE i — Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Kostnader etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadsføring skjer i samme periode som
tilhørende inntekter inntektsføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales
innen ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler.

NOTE 2 — LØnn, ansatte, ytelser til ledende personer

Lønn utbetales av Norges KFUK-KFUM-speidere. Utbetalt lønn i 2020 er kr 39 601.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 20 000

NOTE 3 — Anleggsmid ler

Varig driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost.

NOTE 4— Egenkapital

Kretsen hadde et årsresultat på kr 216 167,04. Av disse overføres driftsoverskuddet på Kløverrabben på
kr 30 122,34 til Kløverrabbens driftsfond. Midler fra nedlagt gruppe på kr44 073,47 overføres
ekspansjonsfondet. Resten føres til egenkapitalen.



Regnskapskommentarer — 2020

Inntekter

3010 Kretskontingent

Det er betalt kretskontingent for 904 medlemmer 2020. I tillegg er det innbetalt halv kontingent for 75
medlemmer innmeldt høsten 2020.

3500 Kursinntekter

Posten på kr7 500 inneholder lederkurs i januar.

3600 Arrangementer

I 2020 ble de fleste fellesarrangementene avlyst. Inntektene på kr 1080 er fra BymanØveren.

3700 Kløverrabben

KlØverrabben har hatt leieinntekter på kr 75 922. Beløpet inneholder også noe etterslep på leie fra 2019.

3900 Andre inntekter

Posten inneholder grasrotandel fra Norsk Tipping på kr 4 020,34, oppgjort konto fra nedlagt gruppe på
kr44 073,47, mva-refusjon på kr41 450, og en gave fra en menighet på kr 850.

Kostnader

5000 Lønn

Kretsen har kretssekretær på timebasis. Posten inneholder kostnader for 12 måneder.

6100 Kretsstyret

Posten kretsstyret inneholder i hovedsak kostnader til servering på møtene, samt gjennomføring av en
kretsstyrehelg i august.

6150 Utgiftsgodtgjørelse

Kretsens tillitsvalgte får et fast beløp pr år til dekning av utgifter som telefon, bruk av egen skriver og PC,

reiser osv.

6440 Roverarbeid

Posten gjelder kostnader til roverombudet og roverarrangementer.

6500 Kurs/Ledertrening

Kostnader til lederkurs i januar. I tillegg er det bevilget støtte til deltakere på kurs i forbundets regi etter
søknad fra gruppene.



6600 Arrangementskostnader

Kostnader for følgende arrangementer er belastet her:

• Etterslep på noen arrangementer i 2019
• PF-treff
• Telefonkonkurransen
• Kretshaik
• Speiderhytteturen
• Bymanøver

6640 Region leir

Regionleiren ble avlyst. Leirens utgifter kom på kr 26 191,35. Dette var utgifter i forbindelse med
planlegging, kretsleirkurs, reiseutgifter, domeneavgift, samt depositum for leirstedet. Leirens
underskudd ble delt på de deltakende kretsene etter medlemstall, og Oslo krets sin andel ble kr 7 224.

6710-6750 Strøm, forsikring, varig investering, drift og vedlikehold

Kostnader i forbindelse med disse postene er knyttet til Kløverrabben. Til sammen kom kostnadene til
Kløverrabben på kr45 799,66.

6940 Gaver/hilsner

Kretsen har gitt gaver til avtroppende styremedlemmer, krans til en begravelse, og gave i forbindelse
med boklanseringen av “Jenter fikser alt”.

6950 Kontingenter

Oslo krets er medlem i OBOS, og betaler kontingent til UngOrg (paraplyorganisasjon for barne- og
ungdomsorganisasjoner i Oslo).





UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020

Til medlemmene i Oslo Krets av Norges KFIJK-KFUM -speiderne

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM -speidernes årsregnskap som viser
et overskudd på kr 216 167. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020
og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember
2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Revisorgruppen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon
av årsregnskapet». Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Resorgnjppen Oslo AS
Osoers gste 30
Posiboks 7154 Majosluen
N.0307 O!to

Tll. +4723 20 4900

E-post oslo@rS.no

Foretaksrsgloleret
NO 917 275 254 MVA

w.rg.no

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at
virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil,
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet
er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med
lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig
feilinforrnasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeitvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Medlem av UHY International, en sammenslutning CV uavhengige revisjons. og konsulentseiskaper

ylly
AutoHsert

regnskapsførerselskap
Statsautoriserte
revisorer



Uttalelse om øvrige lovniessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi
har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av
historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskaps
opplysninger i samsvar med lov og god bokføningsskikk i Norge.

Oslo, 10. februar 2021

Revisorgruppen Oslo AS

-k
Man ø5tbØ
statsautorisert revisor

Madlem av UHY ntemata,iaI, n sammei-sIutnIn av uav nIga revlajons. og konsuIenIsefsWpar
www.r9.no



Sak 6 Forslag til strategiplan 2021

Vi betyr en forskjell for andre og naturen.
- Grupper som er synlig i sine nærmiljøer, gjennom gode speideraktviteter.
- Være med i forskjellige utvalg på bydelsnivå og kommuenivå.
- Kretsen tilstreber å samkjøre, har mer fokus på å bruke kollektivtransport.
- Gjenbruk av turutstyr, BUA og andre utlånsordninger i kommuner og bydeler. Låne

utstyr fra andre grupper,
- Delta på arrangementer fra andre organisasjoner, for eksempel Friluftslivetsdag, natt

i naturen, bygdedager osv.
- Oppfordre gruppene til å ha en egne eller delta på søppelryddeaksjoner som

ruskenaksjon, strandryddedag ol
- Kretsarrangementer skal ha en tydelig miljø profil.
- Oppfordrer til å delta på Globalaksjon.
- Oppfordrer gruppene til synlighet i lokalemedier.

Vi er åpne og inkluderende

- Kretsen ønsker bred medlemsvekst i de eksisterende gruppene.
- Jobbe med å beholde speidere i overgang mellom enhetene
- Jobbe aktiv med at alle speidere har medbestemmelse på sitt nivå
- Lage statistikk over kjønnsbalansen i kretsen.
- Holde kurs i kretsen om barn med spesielle behov ved jevne mellomrom
- Fortsette med PF-treff og andre speiderarrangementer for vandrer og eldre speidere
- Ved hjelp av større sig nalarrangementer som Friluftslivetsdag og Barnas

Holmenkolldag kan man øke synligheten for kretsens speidergrupper

Vi rekruttQrg utvikler flere gode ledere
- Fodusere egne ledere i gruppene, og forsøke å fordele lederoppgavene og la andre

få muligheten.
- Kretsen ønsker å tilby meningsfullt ledertrenningstilbud til vandrer, rover og ledere.
- Mentorordning for rovere til ledere
- Konkretisere lederoppgavene
- På kurs arrangert av kretsen, forsøke å ha en stor stab, slik at man kan fordele

ledere og rovere i tospann,
- Flere møtepunkter for ledere og rovere som ledergilling og andre sosiale

arrangementer.
- “Show and tell” for andre grupper på kretsarrangement.
- Lage attester fortløpende for bidragsytere i kretsens arrangementer, som

Patruljeførerkurs, styremedlemmer
- Vise at det man har lært på speideren, kan brukes i andre sammenhenger.
- Fortsatt støtte speidere og ledere med økonomiske bidrag til forbundskurs og

eksterne kurs.





OSLO

KFUK-KFUM
speidere

økonomirutiner for Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM-speidere

1. Fordeling av offentlig støtte
1.1 Minst 2/3 deler av støtte fra Oslo kommune skal fordeles til gruppene i Oslo kommune,
og minst 2/3 av støtten fra Viken fylke fordeles på gruppene i Viken, etter hvor mange
medlemmer under 26 år den enkelte gruppe har. Det resterende skal tilfalle kretsen.
Fordelingen fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen.

1.2. Alle medlemmer i Oslo Krets, uansett alder, skal betale kretskontingent.

1.3. Utbetaling av driftsstøtte forutsetter
- årsrapport levert til krets og forbund i Hypersys innen fastsatt frist
- kretskontingent er betalt innen fastsatt frist
- fjorårets regnskap med revisjonsberetning oversendes kretsen innen 15.04.

flrnnne,r som ikke overholder en eller flere av disse frister for 10 % trekk pr måned, regnet
ua måneden etter oppgitt frist. For Akershu det samme.

1.4. Inndratt Ikke utbetalt støtte øremerkes aktivitet i kretsen (kretsarrangernenter og
ekspansjonstiltak). Kretstingets årsmøte skal orienteres om beløpets størrelse.

2. økonomisk støtte til kurs, seminar, konferanser og NM
For kurs der kretsen er arrangør eller med arrangør vil det bli opplyst i invitasjon om det er mulig
å søke kretsen om støtte. Ofte vil kurset allerede være subsidiert av kretsen, slik at det ikke gis
ytterligere støtte

2.1. Kretsen kan gi støtte til

• Pntviil eførerkurs
• Kilt, Norsk Roland
• Lederkurs
• Lederkonferansen
• Emnekurs som er relevante for vedkommendes lederoppgaver
• Trekløver-Gilwell
• Trenerkurs

Støtte gis kun til medlemmer som har betalt forbunds- og kretskontingent og som
lederoppgaver i en av kretsens grupper eller i kretsen.



Det forutsettes at det søkes om fra FRIFOND, kommunen for Aksls-gruppene, bydelen for
Oslo gruppene.

2.2. Andre nasjonale arrangement
NM i speiding:
Kretsen dekker deltakeravgifi for deltakende patruljer og deltakeravgift (mat/teltovernatting) for
en leder pr patrulje. Det kan søkes om reisestøtte, når FRIFOND dekker mindre enn 50 % av
utgiftene.

2.3. Kurs, seminarer og konferanser utenlands
Kretsen ønsker å stimulere til deltakelse på internasjonale arrangementer. Det er ikke faste satser
for støtte til kurs, seminarer og konferanser utenlands. Kretsstyret vil vurdere den enkelte
søknad. Søk gjerne i god tid på forhånd.

2.4. Verdens i amboree
Kretsen ønsker å stimulere til deltakelse på verdensjamboree. Støttebeløp forslås i forbindelse
med budsiettbehandling. Jamboreestøtte kan utbetales på forskudd.

2.5. Søknad
Søknad sendes på fastsatt søknadsskiemWeiwsTtiwå6éd etter gjennomført arrangement.

Søknader må inneholde

- Tid og sted kurset

- Type kurs, emne kursmnnhold eller program hvis det er et enmekurs

- Når det søkes om støtte til kurs hvor påmelding ikke skjer via speidernes
medlemssystem må deltakerliste eller annen dokumentasjon på deltakelse vedlegges.

- Reiseutgifter må spesifiseres. Det er ikke nødvendig å vedlegge billetter.

- Annen støtte inkl FRIFOND må oppgis.

2.6. Soknadsfrist og behandling:
Søknader behandles 2 ganger årlig, vanligvis i juni og november. Søknader som er mottatt før 15.
mai eller 1. november blir behandlet samme halvår. Søknadsfrist er senest i måned etter
gjennomført kurs. Støtte utbetales ordinært etter gjennomført kurs. Kretsstyret kan vedta at inntil
50 % av bevilget støtte skal utbetales forskuddsvis.

3. Prosjekter og arrangementer
3.1. Prosjekter i kretsen
Kretsstyret oppnevner en ansvarlig for hvert prosjekt (som oftest et arrangement). Prosjektleder
for det enkelte arrangement har også økonomiansvar. Når ansvarlig for et prosjekt oppnevnes
klargjøres det samtidig om prosjektet skal være selvbærende, eller om prosjektet kan gå
underskudd.

Ved prosjekter skal alle utgifter til reise og telefon dekkes av prosjektet. Utgifter til reise og
telefon belastes ellers den enkelte komité sitt budsjett.

4. Gaver og hilsener
Hovedansvaret for gaver og oppmerksomheter til ledere ligger hos den enkelte gruppe.
Kretsstyret kan innenfor vedtatt budsjett gi en gave/oppmerksomhet ved særskilte anledninger.



4.1. Gruppejubileum
Når en gruppe feirer et jubilum runde tall (5,10, 25, 30, 40,50,60,70,75,80,90 osv) gir kan
kretsstyret gj en gave. Kostnadsramme ca. kr 750,- inkludert evt. blomster/kort.

4.2. Tidligere kretsstyremedlemmer/kretsleder (når de går ut av styret)
Kostnadsramme inntil kr 400,-.

4.3. Dødsfall hos medlemmer/ledere
Kostnadsramme for blomster/donasjon ca kr 600, 2000,- inkludert forsendelse.

5. Ccncrclt Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Oslo krets føres etter kontantprinsippet.

Utgifter dekkes av kretsen kun når de er forbundet med oppgaver pålagt av kretsting eller
kretsstyret.

5.1. Kontantkasse
Kretsen har ikke kontantkasse. Akonto beløp kan utbetales.

5.2 Oppgjorsskjema
A4e Ved utlegg fylles det ut oppgjørsskjema som skal skrives med penn og signeres og
attesteres. Kvitteringer eller annen dokumentasjon må vedlegges. Oppgjørsskjema skal sendes
inn fortløpende. Refusjonskrav som er fremmet innen 15.12 hvert år blir belastet på inneværende
regnskaps år.

5.3. Fakturaer
Fakturaer som kretsen skal betale må være stilet til Oslo krets. Hvis faktura er stilt til gruppe eller
privatperson må denne betale og kreve refusjon.

5.4. Bilag
Refusjon av utgifter fra kretsen forutsetter godkjent bilag. Et bilag skal dokumentere type utgift
og kostnad. Firrnanavn skal fremgå av kassalapper, ellers må denne suppleres med kvittering
som butikken skriver. Utgiftene føres opp på oppgjørsskjema. Bilagene vedlegges.

5.5. Inntekter
Inntekter skal telles opp av 2 personer som begge signerer. Inntekter trekkes fra på
oppgjørsskjerna, eller settes inn på kretsens konto.

6. Utgiftsgodtgj orelser
Når man representerer kretsen på møter og arrangementer får man dekket reise og utlegg i
forbindelse med dette.

6.1. Kjoregodtgjorelse
Kretsen følger forbundets satser for kjøregodtgiørelse. Kilometergodtgjørehen er 50 % av
statens satser. Bompenger dekkes i tillegg. Det gis ikke passasjertillegg. Kretsen betaler
tillegg etter statens satser for kjøring med henger. Altemati dekkes offentlig
kommunikasj on.



6.2. Reisegodtgjørelse med offentlig kommunikasjon
Reisegodtgjørelse med offentlig kommunikasjon dekkes etter billigste reisemåte.
Ki..styret får jt,.,5iftertil ‘-,b

del tils1a+4e-I-.c7IJi’—’J’—I____

Oslo pr reise.

:at aeiucet re fla

rcnrflflflfltprer is tiiNruI i .iti.i til t-1i

nt,rprnrxtp,wnrx arrangementer
,

iPrnnl°r

at9ene for offentlig kommunikasjon i

6.3. Telcfon/Utgiftsgodtgjorelse
I budsjettet fremmer kretsstyret forslag til ramme for utgiftsgodtgjørelse for kretsstyret, ombud
og faste komiteer. Utgiftsgodtgjørelse skal dekke telefon og div andre småutgifier (papir, blekk
til slciver mm) som den enkelte har.

Roverombudet har anledning til å få dekket sine utgifter av eget budsjett.

7. Endringer
Endringer i dette dokumentet vedtas av kretstingets årsmøte med simpelt flertall.

Vedtatt...



Sak 7a: Valg av styremedlemmer +

Sak 7b: Valg av varamedlem

Styremedlem
for 2 år

Styremedlem
for 2 år

Styremedlem
for 2 år

Va ra medlem
for 1 år

Ole Jon ny Lomme
Alder: 26
Gruppe: Ullern
Erfaring: Kretsleder Vestfold krets 2015-17
Vil arbeide for: At det skal være så enkelt
som mulig å både være og bli leder. Håper
å bidra med at vi kan se på hvordan
kretsen kan hjelpe grupper som trenger å
finne nye ledere, samtidig som vi også
anerkjenner og tar vare på de lederne vi
har, slik at vi kan fortsette å tilby et variert
og godt speiderarbeid.
Agnes H. Småland Reksten
Alder: 18
Gruppe: Ullern
Erfaring: Rover og leder for oppdager og
stifinnere. Vært stabsmedlem for Pefftival
og NM de siste 2 årene
Vil arbeide for: Inkludere alle i speidern,
spes nye landsmenn bistå grupper i
mangfoldsarbeid

Marie B. Barlien
Alder: 25 år
Gruppe: Bryn 1
Erfaring: Gruppestyremedlem og hjelper
til der det trengs i gruppa. Tidi leder i
Roverombudet Oslo, Kursleder på KILT de
siste årene
Vil arbeide for: For meg er det viktig at
barn og unge har en aktivitet å gå til.
Ønsker å jobbe at vi kan få gjennomført
arrangementer med tanke på smittevern.

BjØrn Lie Rapp
Alder: 26 år
Gruppe: Holmlia
Erfaring: Troppsleder i Holmlia, og vært
ordinært kretsstyremedlem i tre perioder.
Vil arbeide for: at kretsen får
gjennomført så mange
arrangementer som det smittevern
hensyn tillater det neste året.





Sak 7e: Valg av delegater til Landsting

En krets på Oslos størrelse kan sende kretsleder + fire valgte delegater til landsting som i

år holdes digitalt 16. — 18. april. Minst to av delegatene må være under 26 år.

Følgende stiller til valg

• Anne Gryting, Grefsen 1, 61 år

• Anne Marit Tiller, Oslo 32, 55 år

• Veronica Lona, Oslo 32, 19 år

• Guro Tamburstuen Slåen, Furuset, 18 år

• Aksel Holmsen, Ullern, 17 år
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ENGANG-ALLTID

ÅRSRAPPORT 2020- ET ANNERLEDES ÅR

Året 2020 ble et annerledes år, men vi har klart å møtes noen ganger innimellom alle
nedstengningene. Vi har hatt 3 egne møter, og har måttet avlyse tre, og også julernøte vi skulle
hatt i begynnelsen av 2021.

Temaene for de avholdte møtene har vært:
6/1/20: etterjulsmøte med andakt ved Kan Opsjøn og musikk ved Marit Birkemoe. Gang rundt
juletreet.
(møtene 23/3 og 27/4 , dagstur 14/5 og 17. mai arrangement måtte avlyses).
14/9-20: besøk av Elin Prøysen og mannen Egil Johansson. En hyggelig start på høsthalvåret etter
et langt avbrekk.
12/10-20: besøk av Karin Straume, fagdirektør/lege i Helsedirektoratet, tidligere leder i kretsen.
Karin fortalte om hva hennes speiderlærdoin har betydd for henne personlig og i legeyrket og
som fylkeslege i Finnmark. Hun fortalte oss også om hvorledes det er å være engasjert i
Helsedirektoratet i denne koronatiden.
(møte 16/11 måtte avlyses, likeledes etterjulsmøte 11/1/21). Filharmoniens julekonsert, som vi
hadde billetter til, ble også avlyst.)

Den 25/2 deltok vi i felles lederfest med OG’erne (Old Guides i Norges Speiderforbund), og den
6/3 deltok vi i markeringen av Kvmnnenes internasjonale bønnedag i Ryenberget kirke. Den store
begivenheten fant sted 3. november 2020 i Bøler kirke. Da feiret vi 100-års-dagen for stiftelsen
av Norges K.F.U.K. Speidere. Samme dag ble boken om forbundets historie gitt ut:
“Jenter fikser alt”, forfatter Ingrid Louise Hauge.

Vi har tenkt masse på barna “våre” i Ilula, Tanzania, i denne tiden. Hittil har de greid seg bra i
disse koronatider. Vi fikk sendt 8 kasser med julegaver til store og små, og de kom vel frem og i
god tid før jul. I år har vi også sendt en god del penger: Vi samlet inn kr. 8.000.- til innkjøp av
munnbind og antibac, tidlig i pandemitiden. I forbindelse med at ett av våre medlemmer døde i
juni måned, fikk vi en gave på tils kr. 18.100.-, som familien ville skulle gå til “Single mothers”
prosjektet som drives der. Og da julekonserten ble avlyst, ville alle som hadde betalt billettene
sine at vi skulle sende de refunderte pengene til Ilula. Det ble kr. 3.600.- til Christmas Party for
de små på bamehjemmet.

Gruppen vår har dette året hatt 26 fullt betalende medlemmer og 8 støttemedlemmer. Tils.: 34
stk.

Vi takker Oslo krets av KIM-speideme for kjærkommen støtte, og håper på et bedre år i 2021.

Oslo, 6/1/21

Kan Saxrud Gundelsby
(sign)





ÅRSMELDING FOR ROVEROMBUDET I OSLO KRETS 2020
Kjære Oslorovere! Tusen hjertelig takk for roveråret 2020. Til tross
for mange utfordringer for alle dette året korn vi oss gjennom.
Dugnaden mot koronaviruset er enda ikke over, men vi håper vi kan
møte hverandre fysisk om ikke lenge!

ROVEROMBUDET 2020
Leder Guro Tamburstuen Slåen
Nestleder Emil Tobias Langhus Bye
Medlem Aksel Holmsen
Medlem Veronica Lona
Medlem Herman Green Dahle
Medlem Sigurd Bekkelund

Rovermentor Stine Kvesetberg
Rovermentor Charlotte

ÅRET SOM GIKK
I løpet av 2020 har vi planlagt flere arrangementer, hvor kun noen av
de ble gjennomført, grunnet koronapandemien som kom til Norge i
mars.

Året startet med kretsroverting på Forbundskontoret i sentrum. Med
pizza på bordet ble det deltakerrekord på 19 deltakere! Dette
arrangementet var godt planlagt og forberedt av ombudet fra 2019,
som gjorde at flere stilte til valg på stedet. Vi fastsatte ombudet, som
vist ovenfor. Ombudet har i år bestått av noen rovere med litt
ombudserfaring, men mest nye motiverte og engasjerte rovere. Dette
har gjort læringskurven har vært stor. Det som var nytt i 2020 var
rovermentorer, som består av tidligere ombudsmedlemmer som skal
bistå ombudet der det trenger det.

Det neste planlagte arrangementet var en spillkveld med
østlandkretsene i forbindelse med Rovernemndas møte i Oslo. Dette
var derimot det første arrangementet av flere som dessverre måtte
avlyses grunnet koronapandemien.

Koronapandemien gjorde at ombudet fokuserte mer på Osloroverlogo
prosjektet vårt. Det har lenge vært ønske om å få laget en særegen



Osloroverlogo, og kretsrovertinget 2020 vedtok at det nye ombudet
skulle få til det i løpet av perioden sin. Det har vi gjort! I løpet av året
har vi fått inn flere ulike typer forslag, stemt over logo og annonsert
den kule logoen laget av Guro Fuglestad!

I en periode hvor mange holdt seg hjemme arrangerte vi også
telefonkonkurranse! Telefonkonkurranse innebærer at man svarer på
ulike spørsmål ved hjelp av å ringe andre og stille spørsmålet. Til tross
for litt dårlig deltakertall, var det en hyggelig erfaring å ha!

Da sommeren nærmet seg begynte smittetallene å se litt mer positive
ut, og vi slo til med sommeravslutning på Sognsvann. Dette var en
veldig fin opplevelse, der rovere fra andre kretser også deltok. Vi
grilla smittevernsvennlig pølser, badet og hadde det sosialt.

Etter sommerferien arrangerte ombudet kickoff for roverhøsten med
feiring av at bålforbudet var opphevet! Dette var også en fin
ettermiddag, med flere deltakere vi ikke hadde sett før. Det ble
antibac, pølser, kanonball og annonsering av den nye
Osloroverlogoen.

Da oktober nærmet seg ble smittetallene verre igjen, og det planlagte
Halloweenhelgen vår ble avlyst. Det ble den tradisjonelle
juleavslutningen vår med grøt også..

KOMMENTARER FRA ÅRETS ROVEROMBUD
Til tross for mange utfordringer med koronapandernien dette året, har
stemningen innad i ombudet vært veldig bra! Selv om de fleste
møtene våre har vært på Zoom har det vært latter, smil og fokus på
løsninger. Vi har fått til en god struktur på roverarbeidet gjennom å
bruke Slack og Google Drive til kommunikasjon. I refieksjonen vår
om året som har gått, har vi kommet fram til at vi kunne tatt et større
tak under den første nedstengingen i mars. Mellom mars og mai var
det lite tilbud og aktivitet fra oss, der det burde vært mer engasjement
på sosiale medier.

AMBISJONER FOR NESTE ROVEROMBUD
Det er viktig at den gode organiseringen av roverarbeidet som dette
ombudet har startet på må fortsette å gå i riktig retning. Vi har erfart at



å dra på roverarrangementer i Oslo kan være veldig gøy for deltakere
dersom arrangementene er planlagt godt! Det er derfor viktig å bruke
ombudsmøtene effektivt, slik at man slipper så mye slitsom
individuelt arbeid. Om det nye ombudet kan ta inspirasjon fra noen av
arrangementene som allerede har blitt planlagt, men ikke gjennomført,
hadde det vært veldig gøy.

På vegne av Roverombudet i 2020 ønsker jeg det nye ombudet
lykke til med det de gledene og utfordringene 2021 har å tilby!

Speiderhilsen
Guro Slåen
Roverkontakt i Oslo 2020
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Kontakt oss Støtt oss Speiderbutikken Hypersys

Desentralisert NM i speiding

Hvem: Vandrere

Når: 13. juni. 2021

Lokasjon: Lokalt

NM i speiding 2021 gjennomføres 13. juni kretsvis. Det vil være en nasjonal finale, som gjennomføres i kretsen, med en påfølgende nasjonal
superfinale som avgjør vinneren av NM i speiding.

Basert på innspill fra kretsene har Prosjektgruppa for NM i speiding 2021 laget et forslag til hvordan NM i speiding kan gjennomføres
desentralisert. Målet er å gjør det mulig å kåre en felles vinner av NM, gi speidere over hele landet en felles opplevelse og å kunne
ta høyde for både de veldig varierende forutsetningene i kretsene og den uforutsigbare situasjonen.

NM 2021 gjennomføres 13. juni i form av en nasjonal finale, som gjennomføres kretsvis, med en påfølgende nasjonal superfinale som
avgjør NM-vinneren.

Mer informasjon om gjennomføringen av NM i speiding 2021 kommer. Under følger den informasjonen som foreløpig foreligger.

Hva betyr det for kretsene å være med på et desentralisert NM? —%

Koronasituasjonen gjør det utfordrende å gjennomføre et vanlig, nasjonalt NM i speiding i 2021. Speidernes fellesorganisasjon har
derfor besluttet å planlegge for et spennende, desentralisert arrangement. På denne måten får dere teste det nye NM-konseptet
og skape lokal aktivitet.

En desentralisert gjennomføring innebærer at kretsene får et tilbud om å ta i bruk en felles, nasjonal oppgavepakke i forbindelse
med gjennomføring av lokale kretskonkurranser. Oppgavepakken vil bestå av konkrete oppgavebeskrivelser, bedømmingskriterier
og veiledninger for arrangør (kretser/regioner). Oppgavepakken skal utarbeides av en egen prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal
også bistå med veiledning av kretsene i forbindelse med den lokale gjennomføringen. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt
oppgavepakken vil også inneholde fysisk oppgavemateriell.

Målet er at på denne måten kan kretsene få mulighet til å bli kjent med og prøve ut det nye programkonseptet utarbeidet av
prosjektgruppen for evaluering av NM i speiding.

Kva I ifiseri ng

Kretsene (gjerne i samarbeid med en annen krets) gjennomfører en kvalifisering i forkant av den nasjonale finalen — enten tidligere
den helgen (11-12. juni), eller på et enda tidligere tidspunkt, hvis det passer bedre. Kvalifiseringen i kretsene gjøres basert på
nasjonale oppgaver, eventuelt i kombinasjon med egne oppgaver (kretsen må bruke minst to av de nasjonale oppgavene). Kretsene
kan selv velge gjennomføringsformen på kvalifiseringen. Dette vil gjøre det mulig for alle kretsene å gjøre det som passer best med
tanke på antallet medlemmer og kapasiteten i kretsen.

Finale - Trinn i av den nasjonale finalen (lokal bedomming)

Finalen vil bestå av en hemmelig oppgave på ca 5 timer som skal gjennomføres og bedømmes lokalt, og som patruljene i tillegg må
dokumentere gjennom bilder, video med mer. Oppgaven vil offentliggjøres på dagen og vil gjøres tilgjengelig for patruljene digitalt.
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Det skal ikke være nødvendig med mye tilrettelegging fra kretsens side, men kretsen må ha et lite apparat tilgjengelig for lokal
bedømming på dagen den 13. juni og eventuelt noe tid i etterkant. Kretsen gjennomfører bedømmingen selv, men basert på
nasjonale kriterier. Gjennom lokal bedømming velger kretsen én eller to lokale vinnere av finalen (antallet blir avklart senere), og
disse patruljene går videre til Superfinalen, som er den andre, nasjonale, bedømmingsrunden som avgjør vinneren av hele NM.
Dette betyr at dokumentasjon fra gjennomføringen av finaleoppgavene for vinnerpatruljene fra kretsene skal sendes videre til
nasjonal bedømming.

Superfinale - Trinn 2 av den nasjonale finalen (nasjonal bedomming)

Nasjonal vinner av NM kåres basert på en runde med nasjonal bedømming av fmaleoppgavene til vinnerpatruljene fra hver krets.
Vurderinger fra Trinn i nullstilles, og all relevant bedømming gjøres på nytt av en nasjonal upartisk dommergruppe basert på
innsendt materiale.

Vi mener at dette vil føre til at en nasjonal vinner kan kåres basert på felles kriterier, der de alle beste (1-2 fra hver krets) er med i
superfnalen (trinn 2 av finalen) og dermed får like sjanser.
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Kjære kretsieder, kretsstyremedlemmer og kretssekretærer

På landsting i april 2021 vil landsstyret foreslå å endre speiderløftet. Landsstyret jobber med
saksgrunnlag for forslaget og en full begrunnelse sendes sammen med sakspapirene til
landsting som sendes Jiars. For at dere skal kunne diskutere forslaget på deres
kretsting/årsmøte og med gruppene i kretsen, kommer her et notat med hovedelementene i
forslaget. Vi håper det vil være til hjelp for å snakke om temaet, og at vi kan få gode
diskusjoner frem til, og på, landsting.

Bakgrunn

Mange melder om at speiderløftet slik det er i dag oppleves ekskluderende, og at det ikke er i
tråd med grunnleggende prinsipper, strategi og åpent medlemskap.

Speiderløftet slik det er i dag:
“I tro på Guds hjelp, loverjeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”/ “I tru på
Guds hjelp lovar eg: å (ene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova”

Formålsparagrafen sier at KFUK-KFUM-speiderne har som mål å “hjelpe barn og unge til å
utvikle en kristen tro.... “ (Gr.reglene §2)

I Speiderloven brukes formuleringen: “1. En speider er åpen for Gud”. Landsstyret opplever
at dette er et språk som speiderne forstår, og som er gjenkjennelig.

Visjonen vår for 2020-2025 er: “Rundt våre leirbål er det plass til alle”, og en satsning i
strategien for samme periode er at vi skal være “åpne og inkluderende”.

Landsstyret diskuterte speiderløftet med kretsenes representanter på kretsforum i oktober.
Landsstyret har fått gode innspill fra kretsforum og fra Rovernemnda i arbeidet med ny
formulering, og har gjennomgått flere alternative formuleringer fra tidligere landsting, samt
nye forn-iuleringer. Nå ønsker vi gjerne at kretsene og organisasjonen bruker tiden frem mot
landsting til å diskutere videre slik at vi kan få gode samtaler og vedtak fremover.

Sunnmøre krins har også sendt inn en sak om speiderløftet til landsting, med tilsvarende
forslag om endring av ordlyden i speiderløftet.

Landsstyrets forslag til endring i speiderloftet

Landsstyret foreslår, med støtte fra Rovernemnda, følgende som nytt speiderløfte:
“Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven” / “Eg lovar å vere
open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova”

Landsstyret mener at formuleringen “Å være åpen for Gud” bedre beskriver at ikke alle
speidere har en definert tro når de avlegger speiderløftet, men viser at man er åpen for å delta i
et kristent arbeid der man får mulighet til å lære mer om kristen tro, og diskutere tro og tvil.

Landsstyret har også diskutert om det bør være enda tydeligere at vi som mennesker og



speidere gjør så godt vi kan, er i en prosess og handler “etter beste evne”. Kan vi bruke
forn-iuleringen “etter beste evne” eller “så godt jeg kan” i speiderløftet? Hva vil fungere best
for speiderne?

Aktuelle formuleringer på dette kan for eksempel være:
“Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”. /
“Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova.

“Jeg lover så godtjeg kan å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”.
/ “Eg lovar så godt eg kan å vere open for Gud, hjelpe andre, og leve etter speidarlova”.

Er det andre formuleringer som ivaretar samme intensjon?

Videre prosess

Siden landstinget i 2021 gjennomføres digitalt vil det være reduserte muligheter for å komme
med endringsforslag underveis på landsting. Landsstyret ønsker derfor at eventuelle forslag til
endringer i denne saken sendes inn i forkant, slik at også andre kretser har mulighet til å sette
seg inn i, og diskutere innspill og forslag til endringer før landsting.

Landsstyret håper dette kan være et godt utgangspunkt for diskusjon, og ser frem til videre
dialog med kretsene.

Lykke til med kretsens årsmøte!

Med vennlig speiderhilsen,
Landsstyret


