Årsmelding for Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM speidere 2021
1.

Organisasjon

Kretsstyret
Kretsstyret har siden kretsens årsmøte 16. februar 2021 bestått av:
Kretsleder
Ragnhild Johansen Enebakk (valgperiode 20-21)
Visekretsleder
Anne Marit Tiller
Oslo 32 (valgperiode 20-21)
Styremedlem
Cecile Næss
Oslo Sanitet (valgperiode 20-21)
Styremedlem
Marie B. Barlien
Bryn 1(valgperiode 21-22)
Styremedlem
Ole-Jonny Lomme
Ullern (valgperiode 21-22)
Styremedlem
Agnes R. Småland
Ullern (valgperiode 21-22)
Varamedlem for perioden har vært Bjørn Lie Rapp, Holmlia. Vara har deltatt på de fleste
møter.
Det skal etter § 9 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 2021 hatt 10 styremøter og behandlet 53 saker. Det ble holdt et
møte med kretslederne og kretssekretær i resten av kretsene i “Østlandsprosjektet” under
Lederkonferansen 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 2022.
Kretsen deltok med peffer, rover og leder på landsting 19.-21. april. Møte ble arrangert
digitalt.
Landsstyrets kontaktperson
Marta Radwanska 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 2021, mens Kløverrabbkomiteen oppnevnes av
kretsstyret.
Valgkomiteen
Haldis Østby
Anders Antonsen

Hakadal
Høybråten

Kløverrabbkomiteen
Øyvind Bakke
Anders Helgeneset
Anne Marit Tiller

Holmlia
Holmlia
Oslo 32

2.

Administrasjon

Kretsen har ikke eget kontor. Knut-Gunnar Skille har vært kretssekretær på timebasis i fra
februar 2016 til mai 2021. Ny kretssekretær er Håkon Selnes på timebasis. Jobben som
kretsens kasserer er blitt lagt under kretssekretær jobben.

3.

Økonomi

Etter kretsstyrets mening gir årsregnskapet med noter for 2021 en fullstendig og utfyllende
informasjon om kretsens utvikling og resultater i 2021 og stillingen ved utgangen av 2021.
Det har i 2021 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for
organisasjonen. Som det fremstår av balansen pr. 31.12.2021 har kretsen en solid
egenkapital og tilfredsstillende likviditet.
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 er kretsens kasserer.
Revisor har vært Revisorgruppen Oslo AS. Fra 01.10.21 har de blitt en del av RSM Norge
a/s

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 leies ut til
kretsens grupper, andre speidergrupper og andre interesserte.
11. september feiret vi hyttas 50-årsdag ett år på overtid. Vi var vel 30 stk som var samlet på
en vakker lørdag, til Guides Own, grilling, kaffe og kake og mimring. Flere av gjestene var
med da hytta ble bygd.
I oktober var vi med på Speiderhytteturen og hadde et bra besøk og en gruppe som
overnattet.
Kretsen har brukt hytta til å arrangere desentralisert NM i Speiding og PF-kurs.
Antall utleiedøgn i 2021 har vært 49, 7 færre enn i 2019. Det har vært 3 avbestillinger pga
korona isolasjon/karantene, disse har ikke blitt fakturert. Det har også vært noen flere
avbestillinger enn vanlig.

Kløverrabben har en åpen vennegruppe på Facebook, “Kløverrabbens venner”, med 179
medlemmer.
Det har ikke vært dugnad eller større arbeider i år.

Trollheimen leirsted, Hurdal
Kretsen er andelshaver i Trollheimen leirsted, vi har 5/32 andeler.
Tomt, Nannestad
Tomten er på 2,3 mål, med en sammenrast hytte. 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

Vi betyr en forskjell for andre og naturen:
- Grupper som er synlig i sine nærmiljøer, gjennom gode speideraktiviteter.
- 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 Friluftslivets dag, 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 miljøprofil.

-

Oppfordrer til å delta på Globalaksjon.
Oppfordrer gruppene til synlighet i lokale medier.
Oppfordrer gruppene til å organisere grønne gruppeleire og arrangere grønn kretsleir
Oppfordrer gruppene til å ta miljøsertifisering

De fleste av arrangementene kretsen deltar på hos andre organisasjoner har blitt avlyst det
siste året. Kretsstyret opplever at det vanskelig å få inn saker om speiderarbeidet i Oslo i
avisen, men dette er lettere i lokalavisen. Kretsens sekretær har siden sommeren sendt ut
informasjon på e-post til gruppeledere med informasjon om saker og arrangementer som er
planlagt. Ellers er flere av punktene under denne overskriften rettet mot gruppene i kretsen,
og forslag til hva de kan være med på.
Kretsleir
Kretsen skulle arrangere kretsleir på Nordtangen fra 27. juni til 4 juli. Det var ca 200 påmeldt.
Avlysning av leiren skjedde 10 dager før oppstart på grunn av corona restriksjoner i Oslo. Vi
prøvde i det lengste å arrangere leiren.
Vi er åpne og inkluderende:
Kretsen ønsker bred medlemsvekst i de eksisterende gruppene. Kretsen har hatt en
nedgang i medlemstallet under pandemien. Flere gruppe sier de har hatt god rekruttering i
løpet av høsten.
Jobbe med å beholde speidere i overgang mellom enhetene.
Flere av kretsen arrangemeter for denne aldergruppen har blitt avlyst det siste året.
Jobbe aktiv med at alle speidere har medbestemmelse på sitt nivå.
Det ble i februar arrangert peffting for vandrene, der de blant annet valgte representanter til
landsting i april.
Lage statistikk over kjønnsbalansen i kretsen.

Kretsstyret har laget en oversikt over kjønnsbalansen i kretsen. Den viser at det er ca 5%
overvekt av gutter i kretsen. I aldersgruppen 10-12 år og 16-18 år er det stor overvekt av
gutter, mens i aldersgruppen 13-15 år er det stor overvekt av jenter.

Holde kurs i kretsen om barn med spesielle behov ved jevne mellomrom.
Det har ikke blitt holdt lederkurs i 2021, dette tema var oppe på lederkurs i 2020.
Fortsette med PF-treff og andre speiderarrangementer for vandrer og eldre speidere.
Det har blitt arrangert digitalt peff ting i februar. Flere av vårens arrangementer ble avlyst,
men NM-kvalifisering og desentralisert NM ble gjennomført i juni. Marka 22 ble gjennomført i
september. Se roverårsmelding for deres arrangementer for 2021.
Ved hjelp av større signalarrangementer som Friluftslivets dag og Barnas Holmenkolldag
kan man øke synligheten for kretsens speidergrupper.
De faste PR arrangementene, Barnas Holmenkollendag, Friluftslivet dag på Sognsvann, ble
alle avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Oversikt over 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 2021:
Dato

Arrangement

Deltakere

Ansvarlig

6. februar

Ungdomssamling/
Kretspeffting

11 stykker

Roverombudet

16. februar

Kretsting digitalt

39 deltagere

Kretsstyret

19.-20. mars

Birken tur

Avlyst

Anders Antonsen

Februar/mars

Barnas Holmenkolldag

Avlyst

Kretsstyret

Våren

Peff-treff

Avlyst

Ris

12.-13. juni

Kvalifisering til NM + NM

4 patruljer

Egen komite

28.-30. mai

Mikrokretsleir på
Trollheimen

Avlyst

Ris

27. juni- 4. juli

Kretsleir

Avlyst

Egen komite

5. sept.

Friluftslivets uke, Sognsv.

Avlyst

3.-4. sept.

Marka 22

2 patruljer

Kretsstyret + kretssekretær

4. sept.

Kretsgrilling for vandrere,
rovere og ledere

2 patruljer + en
leder

Kretsstyret + kretssekretær

11. sept.

Kløverrabbens jubileum

ca 30 deltakere

Egen komite

30. sept.

Telefonkonkurransen

13 patruljer fra
7 grupper

Oslo 32

10.-11. okt.

Speiderhytteturen

Godt oppmøte
begge dager

Flere av sp.hyttene til grupper i
kretsen deltok

12. okt.

Kretsting program

ca 30 deltakere

Grefsen + kretsstyret

30. okt.

Bymanøver

10 patruljer fra
8 grupper

Bryn 1

8. nov

Jamboreesamling

ca 80 stykker
(speidere,
rovere, ledere
og foresatte)

Jamboreekomite +
kretssekretær

17. nov.

Gruppeledermiddag

ca 20 deltakere

Kretsstyret + Kretssekretær

28. nov.

Adventsfest

26 deltakere
fra 6 grupper

Stovner og Høybråten

3.-5. des.

Juletur for rovere og
ledere til Kløverrabben

Avlyst

Anders Antonsen

Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere:
Utvikle egne ledere i gruppene, og forsøke å fordele lederoppgavene og la andre få
muligheten.
Kretsstyret har ikke jobbet med dette tema i løpet av året.
Kretsen ønsker å tilby et meningsfullt ledertreningstilbud til vandrere, rovere og ledere.
Oppfordre gruppene til å sende flere patruljeførere og rovere på nasjonale arrangementer.
Kurs:
Vi har hatt to møter i “Østlandsprosjektet” angående kurs. Grunnet koronasituasjonen har
det kun blitt arrangert ett kurs i “Østlandsprosjektet” i år. Også på nasjonalt plan har kurs blitt
avlyst.
Dato

Kurs

Deltakere fra kretsen

Arrangementsansvarlig

25. mai

Digitalt kurs om å søke
momskompansjasjon

Ca 10 deltakere

Kretssekretær

24.-26. sept.

Patruljeførerkurs tur

9 deltakere + 4 ledere

Oslo krets

19.-21. nov.

Veilederkurs for PF-kurs

0 deltakere

Buskerud og Østfold krets

Oppfordre og støtte ledere til å delta på internasjonale arrangementer
Det har det siste året vært få internasjonale arrangementer å delta på. Det er flere av
kretsens ledere som har engasjert seg i jamboreen i Sør- Korea i 2023.
Mentorordning for rovere til ledere

Viser til forbundet nettsider.
Konkretisere lederoppgavene
Kretsstyret har ikke jobbet med dette.
På kurs arrangert av kretsen, forsøke å ha en stor stab, slik at man kan fordele ledere og
rovere i tospann
Dette har kretsstyret prøvd å få til ved peff-kurset kretsen arrangerte i høst. Det er vanskelig
å rekruttere ledere og stab til kurs.
Flere møtepunkter for ledere og rovere som ledergrilling og andre sosiale arrangementer.
Det var planlagt lederkro på kretsleiren. Kretsen arrangerte grilling for rovere og ledere i
forbindelse med Marka 22. Kretsen har arrangert gruppeledermiddag i november.
“Show and tell” for andre grupper på krets arrangement.
Dette har ikke vært mulig å få gjennomført grunnet få fysiske møtepunkt det siste året.
Lage attester fortløpende for bidragsytere til kretsens arrangementer, som Patruljeførerkurs,
styremedlemmer.
Vise at det man har lært på speideren, kan brukes i andre sammenhenger.
Kretsstyret vil jobbe videre med disse temaene.
Fortsatt støtte speidere og ledere med økonomiske bidrag til forbundskurs og eksterne kurs.
Det var mange av kretsens grupper som deltok på Lederkonferansen i oktober. Mange av
gruppene søkte om støtte fra kretsen og fikk det.
Ledere med verv og oppgaver sentralt
Ledere med tilhørighet i kretsen har vært, eller er fortsatt, engasjert i flere sentrale
arbeidsoppgaver på forbundsplan.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
6.

Flere av kretsens ledere er engasjert i ulike komitéer i planleggingen av landsleiren
Gnist 2022
Elin Marie Grøholt - Cair, Europe Board WAGGGS
Karen Marie Engeseth - Leder av Kontrollkomiten. Medlem av Nordtangenkomiteen.
Gøril Huse - Nestleder, Norsk Friluftsliv
Aksel Holmen - Medlem av Rovernemnda
Veronica Lona - Medlem av Rovernemda
Marta Ewa Radwanska - Landsstyret. Speidernes fellesorganisasjon. Internasjonalt
utvalg.
Per Ove Løkstad - Leder av Nordtangenkomiteen
Vibeke Bernts - Medlem av Nordtangenkomiteen
Caroline Jensen - Medlem av Ledertreningsutvalget
Lillian Frette Litlehamar - Medlem av programutvalget. Medlem av valgkomiten.
Inger Helen Jensen - Medlem kontrollkomiteen.
Tomas Liberg Foshaugen - Medlem av Speiderbladkomiteen
Flere av kretsens ledere engasjert på ulike plan til jamboreen i Sør- Korea i 2023
Grupper og medlemmer

Kretsen har pr. 31.12.21 26 grupper. Av disse er 2 grupper, 81. Oslo Frogner og Oslo
Sanitet, uten medlemmer under 26 år. Medlemstallet på 905 pr. 31.12.2021 er basert på
innbetalte medlemskap. Ca. 85 % av kretsens medlemmer er under 26 år.
Medlemsstatistikk for Oslo krets er vedlagt kretsens årsmelding.
Roverarbeid
Roverombudets årsrapport er vedlagt kretsens årsmelding.
Engang - Alltid
Engang - Alltids årsrapport er vedlagt kretsens årsmelding.

7.

Relasjoner

Kretsstyret har hatt kontakt med, og representert kretsen i flere ulike organer. Dette gjelder
bl.a. UngOrg og Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR) hvor vi har deltatt på årsmøtene.
Representasjon
● Kretsen har ikke blitt innkalt til årsmøte på Trollheimens i 2021.
● Bjørn Lie Rapp representerte kretsen på årsmøtet til UngOrg, 14. april
● Ragnhild Johansen 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 innsatsen i et nytt krevende år med koronarestriksjoner. Et
år der vi i lange perioder ikke kunne møtes fysisk på grunn av restriksjonene. Det har vært
mange kreative peffer og ledere i gruppene som har klart å gjennomføre speiderarbeid
under de rådende forholdene. Kretsen har mistet mange av møtepunktene det siste året
grunnet av koronasituasjonen.
Kretsen har hatt en liten nedgang i medlemstallene under pandemien. Når kretsstyret har
vært i kontakt med gruppen i høst, er det flere grupper som sier det har god rekruttering.
Flere av kretsens grupper er små, noe som kan gjøre lederrekruttering og førerpatruljearbeid
krevende. Det har også innvirkning på hvor enkelt det er å rekruttere til oppgaver på
kretsplan. Samtidig har vi et stort antall grupper, med relativt god geografisk spredning.
Kretsstyret ser frem til å jobbe sammen med gruppene for å gi enda flere barn og unge
opplevelser for livet!

Kretsstyret

