Referat fra kretstingets årsmøte mandag 7. februar 2022
Folkvang, Kisa

Tilstede under saksbehandling: 17 personer (16 med stemmerett)
Åpning av møtet: ved Joakim Rødland
Andakt: ved Marianne Skog Elvik, Kisa KFUK-KFUM Speidere
Nytt fra Forbundet ved landsstyrekontakten: Alfred Mestad Rønnestad orienterte om
forskjellige viktige saker fra Forbundskontoret og Landsstyret
Kretsenes årsmøte 2022 Presentasjon uten notater
Kveldsmat: Brødmat med diverse pålegg. Annen servering: Sjokoladekake
Hederstegn:
To hederstegn ble gitt ut:
● 25 år: Jon Erling Terjesen
● 10 år: Vera Elvenes

Kretstingets saksliste:
Sak 1 Konstituering
Kretsleder Joakim Rødland åpnet årsmøtet.
Innkallingen ble godkjent.
Joakim Rødland ble valgt til møteleder.
Øyvind Aasen ble valgt til referent.
Sigurd H. Straumann og Marianne Skog Elvik ble valgt som underskrivere til årsmøtereferatet.
Alfred Mestad Rønnestad ble valgt til tellekorps.
Sak 2 Saker fra Peffting
Mari fra Kisa KFUK-KFUM Speidere presenterte sakene fra Peffting (13. Nov 2021)
Vedtak: Kommende kretsstyre finner 2 personer til å sitte i Landsleirkomiteen eller tar
jobben selv, med å ordne transport (Årsmøtet anbefaler buss), og jobbe for å ordne med et
sted hvor førerpatruljen i kretsen kan møtes.
- Fetsund organiserer egen transport til Leiren siden de selv mest sannsynlig kommer til å
fylle opp en egen buss.
- Det meldes om mulig plassmangel på leiren som kan gjøre det vrient med eget
forsamlingstelt/området på leiren. Fellesarealene til leiren kan også brukes for å samle
kretsens patruljeførere.
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Sak 3 Årsmelding 2021
Korrigeringer ble gjort underveis i møtet / opplesing av årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent. Med forbehold om at antallet rovere fikses.
Sak 4 Arbeidsplan 2022
Kretsleder leste opp arbeidsplanen.
Vedtak: Arbeidsplanen ble godkjent. Med et par mindre endringer
Sak 5 Arrangementsplan 2022
Arrangementsplanen ble lest opp og diskutert.
Vedtak: Arrangementsplanen ble godkjent med et par mindre justeringer.
- Kretsyret må ta kontakt med Oslo KM snarest for å finne ut hvordan dette samarbeidet skal
foregå.
- Legge til lenker til FørerRomerike og RoverRomerike sine arrangementsplaner på kretsen
sin arrangementsplan (hjemmesiden). Dette for å synliggjøre mer. Legges på toppen av
siden.
- Kretsstyret sender ut forslaget for våren 2023 mot slutten av høsten 2022.
Sak 6 Regnskap 2021 + balanse 2021
Kretsleder gikk gjennom regnskapet med kommentarer.
Marianne Skog Eltvik sjekket med Revisor, Margareth Skog og fikk bekreftet over SMS at
regnskapet er godkjent.
Vedtak: Regnskapet for 2021 ble godkjent
Sak 7 Budsjett 2022
Kretsleder la frem budsjettet.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt
- Finner inntekt for patruljeførerkurs(1) arrangert i 2018, 850 kr per pers
- Kretsstyret 2022 ser på muligheten for en lignende innstilling som ble gjort for hengekøyene
i 2020 som skal gies til gruppene i 2023
Sak 8 Nye instrukser/endringer av eksisterende
Ingen endringer
Sak 9 Valg 2022
Valgkomiteen har bestått av Vera Elvnes.
Valgkomiteèn hadde følgende innstilling:
Styremedlem: Eva Marit Skeie, Frøya Bach-Skeie, Vara: Karen Hognestad Straumann, Mathias O.
Nilssen, Kasserer: Tora Holen, Revisor: Erik Øiesvold og en Valgkomite bestående av Hannah
Andersen og Vera Elvnes.
Kretsleder Joakim Rødland og styremedlem Øyvind Aasen sitter i et år til og er ikke til valg
Innstillingene ble tatt til følge ved akklamasjon.
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Vedtak:
Verv
Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Kasserer
Revisor
Valgkomitè

Navn
Joakim Rødland
Øyvind Aasen
Eva Marit Skeie
Frøya Bach-Skeie
Karen Hognestad
Straumann
Mathias O Nilssen
Tora K. Holen
Erik Øiesvold
Hannah Andersen
Vera Elvnes

Gruppe
Sitter i
Fetsund
1 år
Rælinging/Lil 1 år
lestrøm
Strømmen 1 år
Strømmen 1 år
Fettsund
1 år

Til valg
Nei
Nei

Jessheim

1 år

Ja

Strømmen

1 år
1 år
1 år
1 år

Ja
Ja
Ja
Ja

Jessheim
Fettsund

Roverkontakten har plass i kretsstyret, men velges ikke av
årsmøtet:

Ja
Ja
Ja

Ida Hunstad
Strømmen
Birkemo/Caroline
Van der Staal

Husk å sende blomster til avgående revisor.
Eventuelt
Det ble ikke tatt opp noen eventuelt saker.
Vedlegg til referatet:
Årsmelding 2021
Arbeidsplan 2022
Arrangementsplan 2022
Regnskap 2021+ Balanse 2021
Budsjett 2022
Kisa 07.02.2022
__________________
Referent Øyvind Aasen
Referat bekreftet av:

____________
Marianne Skog Elvik

og

__________________
Sigur Hognestad Straumann

Underskrift på referatet til Kretsting gjelder også for vedlagte dokumenter.
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Årsmelding for 2021
Formål med årsmeldingen: Årsmeldingen skal fungerer som et sammendrag av tidligere år
som skal gis til kretstinget for kommende år.
Meldingen skal inneholde: en oppsummering av året, kretsstyrets arbeid, evaluering av
arbeidsplanen og tiltaksplanen, gjennomførte arrangement, hvilke arrangement/samlinger
kretsen har vært representert ved, oppsummering og årsmelding fra RoverRomerike, oversikt
over medlemsmassen og til slutt en oversikt over økonomien til kretsen.

Oppsummering av året
Etter digitalt årsmøte 15. februar 2021 ble det valgt nytt kretsstyre som så slik ut:
Verv:
Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara

Navn:
Joakim Rødland
Emma Karlsen
Eva Marit Skeie
Øyvind Aasen
Kolbjørn Engeland
Karen Straumann
Mathias O Nilssen

Gruppe:
Jessheim
Strømmen
Strømmen
Rælingen
Sørumsand
Fetsund
Jessheim

Sitter i vervet til:
2023
2022
2022
2023
2022
2022
2022

Kasserer
Revisor
Valgkomité

Tora Holen
Margareth Skog
Vera Elvnes

Strømmen

2022
2022
2022

Delegat, landsting
Delegat, Landsting

Joakim Rødland
Kretsstyret har myndighet til
å velge hvem som sendes
Emma Sofie Ianke
Frøya Marie Bach-Skeie

Jessheim

Delegat, Peff-ting
Delegat, Peff-ting

Fetsund

Strømmen
Strømmen

Ved inngangen til året 2021 var speiderhverdagen fortsatt preget av koronapandemien og
medfølgende nasjonale og lokale smittevernregler. Da det ikke var tillatt å samles fysisk ble
årsmøtet avholdt digitalt, og særlig i årets første måneder har de ulike speidergruppene måtte
gjort tilpasninger i sine opplegg og i noen tilfeller sett seg nødt til å avlyse planlagte
aktiviteter. Kretsstyret besluttet å ha flere og kortere møter gjennom året, som annenhver
måned ble avholdt digitalt og fysisk.

Kretsstyrets arbeid
Formål: Skal gi en oversikt over hvordan kretsstyret har arbeidet gjennom året.
Skal inneholde: Antall kretsstyremøter for året, om kretsstyret var vedtaksdyktige og en
utredning av hvordan kretsstyrets arbeid har fungert.
Det ble gjennomført ni kretsstyremøter i 2021, hvor kretsstyret har vært vedtaksdyktige på
alle møtene. På hvert møte har man gått gjennom arbeidsplanen og sjekket status på de ulike
punktene. Hvert kretsstyremedlem fikk ansvar for å følge opp et avtalt punkt på
arbeidsplanen. Kommunikasjon utenom kretsstyremøtene har hovedsakelig foregått på
Messenger.

Arbeids- og tiltaksplan
Arbeidspunktene med evaluering (i svart tekst):
1. Påse at instrukser for kretsarrangement overholdes av arrangørlagene.
- Kretsarrangement bidrar til økt samhold mellom speidere og er gode arenaer for
ledere og rovere. Arrangørlag står fritt til å be om hjelp fra andre grupper til å sikre
gjennomføring i tråd med smittevernregler. Arrangement kan ikke avlyses av
arrangørlaget, men av kretsstyret etter en utsjekk med andre grupper om de ser andre
muligheter til å organisere noe lokalt hos hver gruppe eller på annen måte enn det
normale oppsettet for arrangementet. - Her er det god nytte av Messenger i dialog med
gruppelederne.
2021.11.23 - Referat kretsstyremøteviser til at alle kretsarrangementene ble
gjennomført og dokumentert. Til dette punktet ble Kolbjørn satt som ansvarlig
og det fungerte veldig fint å ha en person som fulgt opp kretsens arrangementer.
2. Påse oppdateringer av hjemmesiden og Facebookside.
- God markedsføring og oppdatert informasjon sikrer engasjerte medlemmer og kan
bidra til rekruttering.
a. Sette inn en dedikert person til å drifte og ivareta hjemmeside.
Kretsstyret har søkt etter en person som kan drifte og ivareta hjemmesiden, og i
høst ble det klart at Øyvind Steenvag fra Kisa skal følge opp kretsens
hjemmesider fremover. Kretsleder har hatt ett oppstartsmøte med Øyvind, men
skal ha flere oppfølgingsmøter for å blant annet sette opp maler for kretsens
arrangementer.
3. Kjøpe inn og gi gruppene hengekøyer (antall sees på i lys av antall aktive speidere og
hva som antas er behovet).
- Dette vil bidra til økt aktivitet, gi gruppene mulighet til å tilby aktivitet i tråd med
avstandskrav og kretsens midler vil brukes til aktivitet og praktisk speiderarbeid.
a. kretsstyret legger frem forslag til innkjøp og fordeling av køyer på årsmøtet.
Hengekøyer ble kjøpt inn av kretsen og delt ut til gruppene av Vera Elvnes i løpet
av våren, og alle gruppene mottok sine hengekøyer før sommeren.

4. Jobbe sammen med ledertreningsombudet/ støtte ledertreningsombudet.
- Et godt ledertreningsombud vil sikre økt samhold i kretsen, gi økt felleskap for
ledere, rovere og speidere.
a. Ledertreningsombudet kan be om støtte på ulikt vis fra kretsstyret
i. markedsføring
ii.
utsending av informasjon
iii. tilgang til kontaktinformasjon
iv. midler til gjennomføring
Ledertreningsombudet har fungerte veldig godt på egen hånd, blant annet
fordi kretsleder sitter som leder i ombudet. Lederombudet har arrangert
to store arrangementer i 2021. Det er kickoff for ledertreningsstaben og
gjennomført et egent Peff-kurs for Romerike sine patruljeførere.
5. Videreføre arbeidet med å se på hvordan kretsens egenkapital og verdier kan forvaltes.
a. La utvalget følge opp / fortsette arbeidet fra 2020 og støtte de i det videre
arbeidet.
Det ble nedsatt et utvalg ved kretsens årsmøte 2020, bestående av Jon Erling
Terjesen, Peter B. Straumann og Herman Sanne-Halvorsen. Utvalget og
kretsstyremedlem Eva Marit Skeie møttes i oktober 2021 for et oppstartsmøte. På
møte fikk de diskutert muligheten om å sette en større andel av kretsens
økonomiske midler i et fond, hvor det sitt avkastning kan brukes for for
eksempel utenlandsturer for kretsens medlemmer.
6. Overtakelse av og reparasjon av Rælingen speiderhytte.
- Rælingen KFUK-KFUM speidere har ikke medlemmer i speideralder, og kretsen
ønsker å beholde hytta som et tilbud for våre andre medlemmer i kretsen. Det er en
unik mulighet til kortreist hyttetur, innenfor markagrensa og med kort avstand til
Ramstadslottet naturreservat.
a. Starte opp prosessen for endring/ overtakelse sammen med Rælingen
speidergruppe.
Kretsstyret har på ønske fra Rælingen KFUK-KFUM-speidere forsøkt å
kartlegge interessen i gruppene for å eventuelt overta Rælingen speiderhytte.
Stemningskickoff for ledere og rovere ble lagt til speiderhytta slik at de som
ønsket fikk anledning til å se og bli kjent med hytta. Det har også blitt innhentet
informasjon fra Rælingen speidergruppe om drift av hytta, og informasjon fra
forbundet om hvordan kretsen kan gå frem innenfor KFUK-KFUM-speidernes
organisasjonsbestemmelser for eventuell overtagelse. En eventuell overtakelse av
Rælingen speiderhytte ligger frem i tid. Først tre år etter sist aktivitet i Rælingen
speidergruppe forvalter kretsen gruppas formue, og etter fem år kan «kretsen
disponere formuen til gagn for annen speiderarbeid i kretsen». Forbundet har
bekreftet at kretsen kan bruke hytta til generell speideraktivitet allerede fra
tidspunktet hvor gruppa vedtas nedlagt. Før Rælingen speidergruppe eventuelt
vedtas nedlagt, skjer bruk av hytta i samarbeid med gruppa selv. Sist aktivitet i
Rælingen var juli 2019, og dermed er det først i høsten 2024 at kretsen kan ta
stilling til hva de ønsker å gjøre med hytta. Frem til dette foreslås det å nedsette
en hyttekomité som kan ta ansvar for drift og vedlikehold av hytta.

7. Støtte RoverRomerike i å få med nye aspiranter og øke deltakelse fra alle gruppene i
kretsen.
a. Bistå med utsending av informasjon, påminnelser på Facebooksiden med mer.
b. Støtter deltakere til Roverlandsleir med 1000 kr hver.
Kretsstyret har stilt seg til disposisjon dersom RoverRomerike har hatt behov for støtte,
og har stor tillit til deres gjennomføringsevne. I noen tilfeller har kretsleder sendt ut
e-post på vegne av RoverRomerike hvor gruppeleder oppfordres til å oppmuntre
gruppas rovere til å delta på kommende arrangementer. Kretsen støttet 9 deltakere på
Roverlandsleir med 1000 kroner hver.

Kretsarrangement 2021
Formål - Samle sammen / kort oppsummering av arrangementer som Romerike krets har
ansvaret for planlegging og gjennomføring av, eller deltar på som krets.

Kretskonkurranse (mai 2021)
Kretskonkurransen ble i 2021 avholdt lokalt i hver gruppe. Det ble ikke ansett som forsvarlig
å samle hele kretsen i lys av de gjeldende smittevern reglene på tidspunktet. Hver enkelt
gruppe hadde dermed ansvar for gjennomføring og bedømming. Arrangørlag 2 (Lillestrøm,
Fetsund, Rælingen og Strømmen) var ansvarlige for opplegget og lederveiledningen som ble
distribuert til gruppene. Patruljene som kom på første- og andreplass kvalifiserte seg til NM i
speiding.
I alt deltok 39 speidere (medregnet både deltakere og rovere/ledere som bidro med
gjennomføring) under 26 år fra fire av kretsens grupper (Strømmen, Fetsund, Sørumsand og
Lillestrøm).

Desentralisert NM i speiding (13. juni 2021)
I juni gjorde de daværende smittevernreglene det vanskelig å samle speidere fra hele landet til
ett felles arrangement, og derfor ble NM i speiding 2021 arrangert «nær deg». Arrangørlag 2
var ansvarlige for gjennomføringen og NM ble avholdt på Kringen. Der konkurrerte
Fjellrevene fra Strømmen og Ørn fra Fetsund mot hverandre og over 100 grupper andre steder
i landet. Antall deltakere under 26 år: 8.

Stemningskickoff på Rælingen speiderhytte (16. august 2021)
Kretsstyret inviterte kretsens ledere og rovere til stemningskickoff på Rælingen speiderhytte
ved semesterstart etter sommerferien. Det var både en mulighet til å besøke Rælingen
speiderhytte, som kretsen vurderer å overta, og til å få påfyll fra forbundet. Kretsens
landsstyrekontakt, Marta Radwanska og vekst- og organisasjonsutviklingskosulent, Eirik Eng
Hauge var invitert. Øystein Molander viste til gode lokalkunnskaper og alle fikk sett innsiden
av speiderhytta, samt området rundt med flott utsikt over Østmarka. 14 ledere/rovere fra
kretsen var med på arrangementet.

Speiderhytteturen (16. oktober 2021)
Speiderhytteturen ble gjennomført som et kretsarrangement for oppdagere, stifinnere og
vandrere. Alle var invitert til en samling med bålgrilling, postløp og topptur til
Ramstadslottet. Totalt deltok 35 speidere, av disse var 29 under 26 år, på en hyggelig lørdag
utenfor Rælingen speiderhytte.

Peffting (13. november 2021)
Pefftinget ble gjennomført med 12 representanter, inkludert speidere i 7. klasse.
Hovedformålet om å skape fellesskap, lek, glede og kjennskap til speiderdemokratiet ble
oppfylt. Det var lave skuldre, mye latter og heftige diskusjoner om diktaturspeidere og
diktatorer (Demokratispillet fra Forbundet er en suksess). Pefftinget ble gjennomført med
motiverte og engasjerte innlegg og resulterte i flere forslag til kretsstyret og årsmøtet. Dagen
ble avsluttet med dekket bord og toretters festmiddag. Det forventes at peffting gjennomføres
årlig for dette var gøy, lærerik og motiverende.

Kretsens dag (20. november 2021)
Kretsens dag ble avholdt på Skedsmo bygdemuseum med arrangørlag 2 (Frogner, Sørumsand,
Kisa og Jessheim) som vertskap. Der ble kretsens speidere tatt godt imot av Juliane Husvik
Sukkestad ved museene i Akershus. Speiderne fikk et innblikk i Husebys historie, og ble tatt
med på en reise tilbake i tid. Gjennom ulike aktivitete ble speiderne kjent med hvordan livet
på Romerike var både på 1800-tallet og i vikingtiden. Frogner og Sørumsand sørget for
supplerende speideraktiviteter og varme bålpanner under lunsjpausen. Det deltok 59 speidere
under 26 år.

Kretsarrangement arrangert av lederombudet 2021
Kick-off ny ledertreningsstab (06. september 2021)
Ny ledertreningsstab ble samlet til en kickoff i Lillestrøm Menighetssal. Det ble gjennomført
seriøs ridderopplærling med spennende ledertreningsoppgaver, sermoni hvor staben ble tatt
opp som riddere og festmåltid rundt det firkantede bord. Kickoff ble arrangert for å samle
ledertreningsstaben rundt et uformelt opplegg, hvor vi samtidig fikk følg på forskjellige
ledertreningssadferder. Opplegget ble laget av Hilde Hunstad Straumann og Eva Laamanen
Horsfjord og var en kjempesukse. Tilsammen var vi 12 personer som deltok, hvor 8 personer
var under 26 år.

Peff-kurs MØTE for kretsens patruljeførere (24. - 26. september 2021)
Med veldig godt bistand fra flinke foreldre, rovere og veiledere så fikk lederombudet arrangert
Peff-kurs. Peff-kurset varte fra fredag kveld og til søndag ut på dagen. Deltakerne ble fordelt i patruljer
hvor de sammen med en veileder gjennomførte flere patruljeøkter gjennom helgen. Målet med
kurset var at deltakeren skulle sitte igjen med mestring og en tryggere følelse av at det å være
Patruljefører er morsomt og lærerikt. Kurset ble arrangert med 9 deltakere (5 fra Jessheim og 4 fra
Fetsund).

Representasjon
Formål: Gi en oversikt over andre arrangement med representasjon fra krets eller
RoverRomerike.

Patruljeførerting (12.–14. mars 2021)
Frøya Marie Bach-Skeie og Emma Sofie Ianke

Lederkonferansen (22.–24. oktober 2021)
Kretsleder, Joakim Rødland

RoverRomerike
RoverRomerike er kretsens felles roverlag for speidere i alderen 16–25 år.
31.12.2021 hadde kretsen 11 medlemmer i roveralder. RoverRomerike gjennomførte 8 av 11
planlagte arrangementer i 2021. Deltakelse på arrangementene varierte fra 2 til 11 speidere.
RoverRomerike gjør et godt arbeid for å inkludere alle roverne i kretsen.
Se utfyllende årsmelding:

Årsmelding for RoverRomerike 2021

Økonomi
Kretsen hadde i 2021 inntekter på kr. 103 652,05 og utgifter på kr. 123 848,38
Inntektene var kr. 24 652,05 over budsjett og utgiftene kr. 42 151,62 under budsjett.
Dette gir et underskudd på kr. 20 196,33 før renter og finanskostnader mot et budsjettert
underskudd på kr. 87 000,00
I tillegg har vi hatt kr. 3 449,04 i renteinntekter og kr. 143,50 i bankgebyr.
Kontoutskrift for DnB Rentespar var ikke mottatt da regnskapet for 2020 ble avsluttet. Det er
derfor ført i 2021 som renter kr. 2237,68 og verdiendring kr. 118,12.
Kontoutskrift fra DNB Rentespar for 2021 er enda ikke mottatt.
Underskuddet for kretsen er kr. 17 890,79.
Kretsen har mottatt offentlig støtte fra Akershus barne- og ungdomsråd på kr. 63 897,00 og kr.
3 541,00 i MVA-kompensasjon.
PEFF-kurs og PEFF-ting er ført under samme post(patruljeførerkurs).
Det er overført totalt kr 20 000,00 i gave til Trollheimen for 2020 og 2021.

Medlemstall
Det offisielle styrketallet for Romerike krets er antallet medlemmer som har betalt kontingent
innen endt år. Tallene er hentet fra «Betalte medlemmer» i Hypersys sin «Statistikk» funksjon.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent er ikke med i styrketallet til for gjeldende år.
Uttrekket er gjort den 05.01.2022 av Joakim Rødland.

Arbeidsplan for 2022
Hver arbeidspunkt skal fordeles til minst et ansvarlig kretsstyremedlem.
1. Gjennomføring av arrangementsplan 2022
Gjennomførte arrangement evalueres
Status for kommende kretsarrangement gjennomgås på hvert kretsstyremøte
2. Mer synlighet i Sosiale medier
Finne ut av 1 - 3 Hashtag som kan brukes på kretsnivå. Må være lett å huske og skal
brukes på kretsarrangement.
3. Ledertrening / lederomsorg
Kartlegging av gruppenes ønske om kompetanseheving blant lederne. For eksempel
sertifisering innen: Brattkort, førstehjelp, hjertestarterkurs, kanopadling, våttkort,
overlevelse, livredningskurs i vann (bading på tur).
Sosiale behov: Samle sammen lederne i kretsen for å gjøre noe aktivt sammen. En
eller flere aktiviteter vi kan gjøre sammen for å styrke samholdet. Eksempler:
Glassmelting, julemiddag i desember 2022.
4. Forvaltning av kretsens egenkapital
Status per i dag over kretsens kontoer. Hvilke type kontoer har vi og hvilke burde vi ha
fremover.
Fortsettelse med mandat for bedre utnyttelse av kretsens egenkapital.
5. RoverRomerike
Følge opp RoverRomerike, hva trenger/ønsker de hjelp til, eventuelt om det er noe
spesifikt fram mot Landsleir.
6. FørerRomerike
Etter ønske fra Peffting (13. november) blir dette en samlingsarena for vandrere i
ungdomsskole alder i Romerike KFUK-KFUM-Speidere. Finne en god overgang
imellom førerpatrjuletiden og aspiranttiden i RoverRomerike.
Det blir arrangert 4 - 6 førerpatruljemøter på kretsplan hvert semester som rulleres
mellom gruppene. Det blir opprettet en ny fane på hjemmesiden hvor
førerpatruljemøtene er fordelt.

7. Hyttekomité til Rælingen speiderhytte
Følge opp hyttekomiteen, og høre hva de ønsker/trenger hjelp med i 2022.
8. Vedlikehold og rekruttering av medlemsmasse.
Kretsstyret og gruppene har i fellesskap ansvar for å følge opp punktet
9. Gnist Landsleir, våren 2022
Transport til og fra landsleir for både deltakere og utstyr.
Felles møtested for kretsen på leir
10. Gjøre kretskonkurransen til et felles arrangement
Minikretsleir (mikro-kretsleir) og kretskonkurransen kan slås sammen og arrangeres i
samspill med Oslo KM i 2022. Nytt navn på arrangement: NM kvalifisering.
Starte en dialog med Oslo KM / Romerike NSF med felles NM-kvalifisering i 2023 og
videre.

Forslag til ARRANGEMENTSPLAN FOR 2022 vår og sommer
Årsmøte kan gi kretsstyret for 2022 fullmakt til å sette opp vårsemesteret for 2023 og sende ut før
julen 2022.
Dato

Arrangement

Målgruppe

Sted

Arrangør

7. feb

Kretsens årsmøte

Stemmerett fra
10.trinn

Folkvang

Kretsstyret

11. - 13. feb

Roverkongress

Rovere

Volsdalen Skole,
Ålesund

Forbundet

5. mars
(Ny dato)

Lederkurs

Ledere

Forbundskontoret

Oslo krets

11. - 13.
mars

Ungdomsting

Alle vandrere

Nordtangen

Forbundet

18. - 20.
mars

PEFF-kurs tur

Vandrere

x

v/Asker og Bærum
krets

01. - 03.
april

PEFF-kurs møte

Vandrere

x

Innlandet

23. april

Speidernes Dag

Alle

Gruppene

Gruppene

6. - 8. mai

NM kvalifisering

Alle

Trollheimen

Arrangørlag 1 + oslo
krets
(Sørumsand,
Frogner, Kisa og
Jessheim)
Rovere i stab

Kretskonkurranse
og mikrokretsleir
med Oslo slås
sammen

😊

30. mai

Lederkro

Ledere og Rovere

x

Kretsen

10. - 12.
juni

NM i speiding

Vandrere
Avgjøres på NM
kvalifisering

x

Forbundet

2. - 9. juli

Landsleir

Vandrere, rovere og
ledere

Forsand

Forbundet

ARRANGEMENTSPLAN FOR 2022 høst og vinter

4. sep

Natt i Naturen

alle

Friluftslivets
uke

Gruppevis/lokalt

9. - 11. sep

Pefftival

vandrere

Nordtangen

Forbundet

16. - 18.
sep

Tråkk

Vandrere

Lokalt i
gruppene

Gruppevis/ lokalt

Kretsens Dag

Alle

***

Arrangørlag 2 (Lillestrøm,
Fetsund, Rælingen og
Strømmen)

Vandrere

Nordtangen

PEFF-kurs tur

Vandrere

xx

Oslo krets

#speiderhytteturen

alle

Rælingen
speiderhytte
med flere

Hyttekomite

24. sep

14. - 16. okt
xx
15. - 16. okt

PEFF-kurs møte

12. nov

Kretsens PEFF-ting

25, 26 eller 27.
nov

Paintball /
EscapeRoom +
middag

Romerike krets

Lederombudet
Ledere i kretsen

***

Årsmøte 2023 avholdes 6. feb 2023 på Jessheim.
* informasjon kommer
** arrangeres for / er åpent for medlemmer i Østlandskretsene
*** sted blir annonsert når datoen nærmer seg og ved påfølgende invitasjon

Kretsstyret (velger en av
dagene som passer best)

Balanse

Konto

1.1.2021

31.12.2021

Brukskonto

Bank 1503.16.36970

216 917,82

196 577,99

Sparekonto

Bank 1606.66.13643

690 368,11

691 461,35

DNB Rentespar

Bank 1503.78.52675

194 064,08

196 419,88

1 101 350,01

1 084 459,22

Resultat 2021

−16 890,79
1 084 459,22

1 084 459,22

Regnskap Romerikekrets

2021
Regnskap

2021
Budsjett

Avvik

Kontingent

34 278,50

25 000,00

9 278,50

Off. tilskudd

63 897,00

50 000,00

13 897,00

Kretsarrangement

0,00

4 000,00

−4 000,00

Landsleirtransport

0,00

0,00

Patruljeførerkurs(1)

1 623,00

1 623,00

MVA refusjon

3 541,00

3 541,00

Andre inntekter
SUM Driftsinntekter

312,55
103 652,05

79 000,00

Gaver (Hengekøyer og tarp til gruppene)(2)

63 592,70

68 000,00

−4 407,30

Roverarbeid (15 000 tilskudd til roverlandsleir)(3)

26 205,00

45 000,00

−18 795,00

Kretsstyre/utstyr

24 652,05

4 413,00

10 000,00

−5 587,00

Kretsarrangement

13 346,75

30 000,00

−16 653,25

Landsleirtransport

0,00

Representasjon/Kurs

0,00

9 380,00

7 000,00

2 380,00

612,40

6 000,00

−5 387,60

Patruljeførerkurs

6 298,53

0,00

6 298,53

Andre kostnader

0,00

0,00

0,00

NM i speiding

SUM Driftskostnader

123 848,38

166 000,00

−42 151,62

Resultat før finans

−20 196,33

−87 000,00

66 803,67

−87 000,00

70 109,21

Renter Bank
Bankgebyr
Resultat

3 449,04
143,50
−16 890,79

(1) 400 kr skal tilbakebetales da enkelt deltaker har betalt og gruppa har betalt. Kun motatt innbetaling fra Jessheim for PEFF-kurs
(2) Gave 10 000kr per år til trollheimen for 2020 og 2021 og 42 622,70kr brukt på hengekøyer og tarp til gruppene
(3) 9 Rovere fra kretsen søkte tilskudd for deltakelse på roverlandsleir fra kretsen, utbetalt 9 000kr

Budsjett Romerikekrets

2021
Regnskap

2021
Budsjett

2022
Budsjett

Kontingent

34 278,50

25 000,00

35 000,00

Off. tilskudd

63 897,00

50 000,00

65 000,00

Kretsarrangement

0

4 000,00

4 000,00

Landsleirtransport

0

60 000,00

Patruljeførerkurs(1)

1 623,00

25 500,00

MVA refusjon

3 541,00

3 000,00

Andre inntekter
SUM Driftsinntekter

312,55
103 652,05

79 000,00

192 500,00

Gaver (Hengekøyer og tarp til gruppene)(2)

63 592,70

68 000,00

10 000,00

Roverarbeid (15 000 tilskudd til roverlandsleir)(3)

26 205,00

45 000,00

30 000,00

4 413,00

10 000,00

5 000,00

Kretsarrangement

13 346,75

30 000,00

30 000,00

Landsleirtransport

0,00

FørerRomerike
Kretsstyre/utstyr

Representasjon/Kurs

15 000,00

85 000,00 I 2018 dekket kresen 25 800kr av transporten

9 380,00

7 000,00

10 000,00

612,40

6 000,00

10 000,00

Patruljeførerkurs

6 298,53

0,00

20 000,00

Andre kostnader

0

0

0,00

SUM Driftskostnader

123 848,38

166 000,00

215 000,00

Resultat før finans

−20 196,33

−87 000,00

−22 500,00

NM i speiding

Renter Bank
Bankgebyr
Resultat

3 449,04

3 500,00

144

150,00

−16 890,79

−87 000,00

−19 150,00

(1) 400 kr skal tilbakebetales da enkelt deltaker har betalt og gruppa har betalt. Kun motatt innbetaling fra Jessheim for PEFF-kurs
(2) Gave 10 000kr per år til trollheimen for 2020 og 2021 og 42 622,70kr brukt på hengekøyer og tarp til gruppene
(3) 9 Rovere fra kretsen søkte tilskudd for deltakelse på roverlandsleir fra kretsen, utbetalt 9 000kr

