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Protokoll fra kretsting årsmøte i Oslo krets av Norges KFUK-KFUM speidere 
16. Februar 2021, kl 18:00-21:50,  Zoom 

Deltakere, se vedlagt liste 
 

1. Konstituering 
a. Godkjenning av innkalling 
Voteringsforslag: Innkallingen godkjennes 
Vedtak: Innkallingen godkjennes ved akklamasjon 

 
b. Valg av ordstyrere 
Voteringsforslag: Endre Tveit Nordbrønd og Lillian Frette Litlehamar 
Vedtak: Forslag vedtatt ved akklamasjon 
 
c. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 
Voteringsforslag: Saksliste og forretningsorden godkjennes, Observatør gis tale- og 
forslagsrett 
Vedtak: Forslag vedtatt ved akklamasjon 
 
d. Valg av referent 
Voteringsforslag: Anders Løvhøiden Antonsen 
Vedtak: Forslag vedtatt ved akklamasjon 
 
 
e. Valg av to protokollunderskrivere 
Voteringsforslag: Helene Mathisen og Marianne Stensland 
Vedtak: Forslag vedtatt ved akklamasjon 
 
f. Valg av tellekorps 
Voteringsforslag: Dette tas gjennom GoPlenum 
Vedtak: Forslag vedtatt ved akklamasjon 
 
 
g. Orientering om debatteknikk 

 
Det ble orientert i hvordan GoPlenum fungerer av Bjørn Lie Rapp.  
Det er mulighet for å fremme forslag til forretningsorden, komme med replikk og be om ordet 
som i vanlig debatteknikk. Viktig å tegne seg til riktig sak.  
Det er mulig å legge til flere «stemmer» per innloggede.  
 
For øvrig er det viktig å forholde seg til gode regler med av/på lyd når man er på digitale møter.  
 
Hvis man må gå før møtet er over, melder man enten i chat på zoom, eller ber om fravær i Go 
Plenum.  

 

mailto:kontor@oslokrets.no
http://www.oslokrets.no/


2  

  

2. Årsmelding 2020 
Kretsleder gikk overordnet gjennom årsmeldingen. I år har dessverre mange 
arrangementer blir avlyst grunnet Korona. Det har likevel vært mulig for Kretsstyret å 
gjennomføre noen representantskap i tilknyttede organisasjoner.  
 
Det kan samtidig trekkes fram en Brynmanøver med meget god deltakelse på tross av 
Korona-situasjonen. Telefonkonkurranse og Peff-treff har også blitt arrangert.  
 
Kretsstyret takker gruppene for kreativiteten som har blitt vist i speiderarbeid i år.  
Kretsstyret ser fram til å hjelpe gruppene med å gi gode speideropplevelser for sine 
medlemmer.  
 
Rettelser: Ingen rettelser foreslått 
Voteringsforslag: Årsmeldingen for 2020 vedtas med de endringer som fremkommer på 
møtet. 
Vedtak: Årsmeldingen vedtas med akklamasjon 
 

3. Regnskap 2020 
Regnskapet er revidert av Revisorgruppen Oslo AS. Revisor har ingen merknader til 
regnskapet og anbefaler det godkjent. 
 
Regnskapskommentarer fra kasserer:  
Støtte fra Oslo noe opp, støtte fra Viken noe ned. 
 
Inntekter på Bymanøver, som et av få arrangementer som har blitt arrangert i år.  
 
Kretsstyre-helg gjorde at denne posten for Kretsstyrets møter gikk litt over budsjett.  
 
Gaver har gått en del opp i år, blant annet grunn bok-prosjektet «Jenter klarer alt».  
 
Balanse: Inventar Kløverrabben og tomt på Nannestad har fått en symbolsk sum på 1,-  
 
Leverandørgjeld har økt, blant annet pga støtte til grupper som ikke har levert regnskap.  
 
Utdrag fra Revisors beretning:  
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Det settes spørsmål ved hva som gjøres framover, og hvordan Korona-situasjon vil 
påvirke fremtidig arbeid. 
 
Det stiltes spørsmål ved bruk av Kretssekretær og at det burde vært mer fokus på å støtte 
gruppene med smittevernrutiner og oppfølging av Korona-situasjonens påvirkning på 
speideraktiviteten, slik at gruppene lettere kunne avholde sine møter. 

 
Voteringsforslag: Regnskapet for 2020 godkjent 
Vedtak: Regnskapet ble godkjent 
 

4. Budsjett 2021 
Budsjettet henspeiler at det er planlagt færre aktiviteter grunnet Korona. Foreløpig er 
det planlagt med inntekt på kretsleir.  
 
Det foreslås å øke til 80 % overførsel av støtte til gruppene grunnet god økonomi i 
Kretsen.  
 
Det legges opp til en skybasert løsning for regnskapssystem, for å sikre bedre tilgang til 
tallene.  
 
Det er budsjettert med å gå i et tap på 50.000 for leie av Nordtangen hvis vi skulle være 
så uheldig å måtte avlyse kretsleir etter 1. juni. Dette er en kostnad Kretsstyret har sagt 
seg villig til å ta grunnet god økonomi og fordi vi virkelig satser på gjennomføring av 
Kretsleir.  
  
 
Merknad: Ingen  
Forslag: 
Voteringsforslag: Budsjettforslag 2021 vedtas med de endringer som fremkom under 
årsmøtet. 
Vedtak: Forslaget vedtatt med akklamasjon 
 
 

5. Kretskontingent 2022 
Voteringsforslag: Kretskontingenten beholdes på 75,- også i 2022 
Vedtak: Forslaget vedtas 
 

6. Strategiplan 2021 
Planen er delt inn i 3 punkter iht Forbundets strategiplan:  
- Vi betyr en forskjell for andre og naturen 
- Vi er åpne og inkluderende 
- Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere 
 
Hele planen ble gjennomgått av Kretsleder. 
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Følgende endringsforslag ble spilt inn i GoPlenum og stemt over der:  

Endringsforslag 2 Fremmet 

Forslagsstiller 23 Nicolai Hillestad, Ris KFUK-KFUM speidere 

Linje - 

Oppfordre gruppene til å sende flere patruljeførere og rovere på flere nasjonale arrangementer 

Endringsforslag 3 Fremmet 

Forslagsstiller 9 Marta Radwanska, PHN KFUK-KFUM-speidere 

Linje 1 

Oppfordre og støtte ledere til å delta i internasjonale arrangementer.  

Forslaget ble vedtatt 

Endringsforslag 4 Fremmet 

Forslagsstiller 12 Åse Marit Øiestad, Grefsen I KFUK-KFUM speidere 

Linje Strategiplan 

Bytte ut produsere med utvikle under rekruttering av ledere. 

Forslaget ble vedtatt 
 
Endringsforslag 5 Fremmet 

Forslagsstiller 9 Marta Radwanska, PHN KFUK-KFUM-speidere 

Linje 1 

 

Oppfordre til å organisere grønn gruppeleir og grønn kretsleir.  

 
Forslaget ble vedtatt 

Endringsforslag 6 Fremmet 

Forslagsstiller 9 Marta Radwanska, PHN KFUK-KFUM-speidere 

Linje 1 

 
 
Marta Radwanska:  

Oppfordre gruppene i kretsen til å ta Forbundets Miljøsertifisering:  

https://kmspeider.no/miljosertifisering/category5696.html 

  

 

 

https://kmspeider.no/miljosertifisering/category5696.html
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Det kom i tillegg spørsmål om hvordan best implementere strategiplanen  

 
Kommentar til dette: Er det tiltak som er enkelt å realisere? Satse på det man kan lykkes med. 
Det er lettere å forbedre noe som allerede fungere.  
 
Kretsstyrets svar: Vi mener disse punktene er en god blanding av aktiviteter og saker vi allerede 
gjør gjennom speideraktiviteten, men samtidig noen saker vi må jobbe mot og forbedre.  
 
Kretsstyret utfordres til å få med alle gruppene på kretsarrangementer.  
 
Kretsstyrets svar: Kretsen bygger på frivillighet og gruppene har også ulike forutsetninger for å 
gjennomføre speideraktivitet. Kretsstyret kommer med oppfordring til deltakelse på 
kretsarrangementer, men kan ikke tvinge noen til deltakelse.  
 
Hvordan jobbes det med planen videre for å konkretisere denne?  
 
Kretsstyret: Ikke alle punkter kan konkretiseres med dato, og heller ikke struktureres direkte 
etter en tidsplan for gjennomføring. Noe vil kunne komme som henvisning til allerede 
eksisterende aktiviteter andre steder, andre ting som en oppfordring til demonstrasjon for 
kretsen.   

 
Voteringsforslag: Forslaget til strategiplan vedtas 
Vedtak: Strategiplanen ble vedtatt med innkomne innspill 
 

7. Valg 
a. Valg av tre styremedlemmer for 2 år 
Voteringsforslag: Ole Jonny Lomme, Agnes Reksten Småland og Marie B. Barlien 
velges. 
Vedtak: Ole Jonny Lomme, Agnes Reksten Småland og Marie B. Barlien ble valgt som 
styremedlemmer. 
b. Valg av 1 varamedlem for ett år 
Voteringsforslag: Bjørn Lie Rapp velges som varamedlem 
Vedtak: Bjørn Lie Rapp ble valgt som varamedlem 
 
c. Valg av valgkomite for 2022  
Voteringsforslag: Haldis Østby og Anders Løvhøiden Antonsen velges til valgkomite 
Vedtak: Haldis Østby og Anders Løvhøiden Antonsen ble valgt med akklamasjon 
 
d. Valg av revisor 
Voteringsforslag: Forbundets revisor velges som revisor for 2021 
Vedtak: Forbundets revisor ble valgt som revisor for 2021 
 
e. Valg av delegater til Landsting 
Følgende stiller til valg: Anne Marit Tiller, Veronica Lona, Guro T. Slåen, Aksel 
Holmsen, Marta Eva Radwanska 
Vedtak: Anne Marit Tiller, Veronica Lona, Aksel Holmsen, Marta Eva Radwanska 
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8. Endringsforslag på kretsens økonomi reglement 
Kasserer gikk gjennom endringene i reglementet:  
 
Utgangspunktet for endringer er å forenkle reglementet. Det presiseres at årsrapporten 
skal leveres i Hypersys. Det er fjernet punkt om at man kan redusere støtte til grupper 
som ikke leverer årsrapport, ettersom slike virkemidler ikke benyttes.  
 
Lederkonferansen er tatt inn som et arrangement man kan få støtte til.  
 
Det er kommet inn et nytt punkt 3, prosjekter og arrangementer.  
 
Under punkt 4.1 angående gruppe-jubileum og gaver er dette gjort mer generelt ved å 
stryke årstall under type jubileum.  
 
Punkt om reisegodtgjørelse er oppdatert iht Forbundets gjeldende satser.  

 
 
 
Innsendt innspill fra Inger Helen Jensen: 
 

2.1. Kretsen kan gi støtte til 

Støtte gis kun til medlemmer som har betalt forbunds- og kretskontingent og 
som har lederoppgaver i en av kretsens grupper eller i kretsen. 
  
Spørsmål  – hva betyr lederoppgaver og hvordan skal dette verifiseres/sjekkes? Flere av våre 
rovere og ledere bidrar i ulike intervaller; noen bidrar ukentlig og andre på leir og ved 
helgearrangementer og alle bidrag er viktige for gruppas aktivitet. 
 

2.5. Søknad 

Søknad sendes på fastsatt søknadsskjema senest 1 måned etter gjennomført 
arrangement. Og lengere ned: Søknader behandles 2 ganger årlig, vanligvis i juni og 
november. 

 
 
Spørsmål 1: 
Hvorfor skal søknad sendes inn søknad innen 1 mnd etter gjennomført arrangement når 
behandling skjer 2 ganger i året og er avhengig av hva gruppen har fått i frifondstøtte? Hvordan 
skal gruppen gi beskjed om frifondstøtte; Skal skjema med bekreftelse på frifond-støtte sendes 
videre til kretsen? Da foreslår jeg at reglementet kanskje få et tillegg om at gruppen må 
videresende den eposten når frifondstøtte er tildelt. 
  
Spørsmål 2: 
Stovner speidergruppe erfarer at på våren får vi bekreftelse på hva vi får i frifondstøtte i slutten 
av juni eller i begynnelsen av juli, og på høsten får vi melding om frifondstøtte helt i slutten av 
november. Er det mulig å forskyve på tidspunkt for behandling av søknader til august og 
desember, slik at bekreftelse fra forbundet på frifond-tildeling har kommet? Alternativt 
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oppfordres kretsen å behandle søknader helt sist i juni og november så det er mulig å få 
behandlet søknader for inneværende halvår etter at vi har fått bekreftelse på støtte fra 
forbundet. 
 
Disse spørsmålene og gjennomgang av reglementet førte til følgende endringsforslag i 
GoPlenum:  
 

Endringsforslag 1 Fremmet 

Forslagsstiller 22 Unni Bjerke, Ris KFUK-KFUM speidere 

Linje 6.1 

Kretsen benytter seg av Statens satser for kjøregodtgjørelse. 

Forslag vedtatt 

Endringsforslag 2 Fremmet 

Forslagsstiller 25 Håkon Selnes, Hakadal KFUK-KFUM speidere 

Linje Pkt 2.1 

Akershus-gruppene endres til Viken-gruppene. 

Forslag vedtatt 

Endringsforslag 3 Fremmet 

Forslagsstiller 25 Håkon Selnes, Hakadal KFUK-KFUM speidere 

Linje 2.5 Søknad 

"...senest 1 måned etter gjennomført arrangement." Strykes 

Forslag vedtatt 

Endringsforslag 4 Fremmet 

Forslagsstiller 21 Aksel Holmsen, Ullern KFUK-KFUM speidere 

Linje 2.1 

Forslag: 
Beholde patruljeførerkurs under "2.1 Kretsen kan gi støtte til" 

Bakgrunn: 
Patruljeførerkurs kan være dyre, og å fremdeles inkludere dette som punkt kan styrke deltakelsen og 
forebygge frafall av speidere i alderen, som blir viktige unge ledere. Generelt gjøre det tydelig at 
dette er noe kretsen kan støtte, selv om søknad uansett kan sendes utenom.  

Forslag vedtatt 
 
Voteringsforslag: Kretsstyrets forslaget vedtas 
Vedtak: Økonomireglementet ble vedtatt med innkomne innspill 
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9. Orienteringssaker 
 

• Kretsleir 
Per nå er Nordtangen reservert. Arbeidsgruppen består nå av Knut-Gunnar Skille, Håkon Selnes 
og Cecilie Næss.  
Det er nytt sanitær/dusjanlegg som kan hjelpe på i en smittevern-situasjonen.  
Aktivitetene baserer seg nå på dugnad ved at de gruppene som blir med også stiller med en 
aktivitet.  
Eget infoskriv legges ut på kretsens hjemmesider.  
Det legges til rette for togreise.  
Det er mulig å sende mail til leir@oslokrets.no 
Påmeldingsfrist 16. april utsettes noe for å få litt avstand til påsken.  
 

• NM- kvalik 
NM-kvalik blir i år arrangert desentralisert i helga 11. – 13. juni.  
Dette løses ved å gjennomføre først en lokal konkurranse, med lokal bedømming og kåring av 
lokale vinnere som går videre til nasjonal finaleoppgave og en nasjonal kåring av vinner 13. juni.   
Kretsstyret ønsker noen frivillige til en lokal arrangementskomité for kretsens NM-kvalik. Disse 
bes melde seg.  
 
 

• Landsstyrets forslag til nytt speiderløfte 
Det endelig forslaget sendes ut 15. mars, men essensen i endringene er nå sendt ut.  
Det forslås at det innkalles til et eget møte for å ta opp saker til landsting. Det ble kommentert 
at man bør synliggjøre hvilke saker det er snakk om i forkant av et slikt møte for å sikre bedre 
deltakelse fra kretsen.  
 
Kretsstyret oppfordrer gruppene til å ta saken videre internt og diskutere den der.  
 

• Kretssekretær 
Nåværende kretssekretær har sagt opp sin stilling og det vil komme ut en stillingssøknad. 
Jobben er på timebasis. Kretsstyret oppfordrer til å søke på stillingen.  
 
 
Møtet avsluttet: 21:50 

 

Referent Protokollunderskriver Protokollunderskriver 
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