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Kretsstyreprotokoll  for 

Tele-Busk krets 
Onsdag 28.8.2019 kl 18:00,Speiderheimen Notodden 

 

 

Tilstede: Aud Elin Lybekk, Leif Olav Brenna, Knut Erling hagen og Arvid 
Helgesen 

 

Dagsorden 

1. Valg av Ambassadør il landsleir 2021 
2. Deltagelse KL/KS 
3. Evaluering kretsleir. 
4. Terminliste 
5. Søknad Løvdokkens fond 
6. Politisk platform i en ikkepolitisk organisajon 
7. Eventuelt 

7a.    Speiderroa 

7b.   Sovende grupper 

 

1. Vedtak. Aud Elin er valgt til ambassadør, Med Knut Erling som 
ambassadør assistent 

2.  Aud Elin og Leif Olav reiser på KL/KS samling 

3.  Evaluering av kretsleir 
Når det gjelder evalueringa av kretsleir, så er det noen punkter som må tas til 
etterretning.  Vedrørende planlegginga , så falt dette sammen etter nyttår. 

Det var vel i hovedsak mangel på leder som ikke fulgte godt nok opp planlegging og 
møter på dette som gjorde at det falt noe sammen, samt at gruppene ikke hadde tatt opp 
dette godt nok og dermed ikke fått ut informasjon i god nok tid til sine speidere. Det må 
holdes en bedre kommunikasjon mellom leir komiteen enn det som var tilfellet denne 
gangen. 

Økonomisk så gikk faktisk kretsleiren i pluss med litt over 7000 kroner. 

Hvilket er et meget bra resultat med så få deltagere som vi hadde. 

4. terminliste: 

a, Jota Joti. 

Det som kom frem er at Rjukan blir på Engleburet, Vedrørende Notodden, Sandsvær og 
Hokksund, så er det ingen klare meldinger på om disse gjennomfører Jota Joti. 

Notodden har fått signaler på fra radioamatører at disse kan være behjelpelige på 
Notodden. 
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b, Kretsting er satt til 26.September 

 

c, Peffkurs/lederkurs 

Tele-Busk tar kontakt med Øvre buskerud krets, for å høre om det er en mulighet til 
samarbeid om trinn 1fr ledere. 

d, Peff 2 

Må legges til 2020 første halvår. 

 

e, Det må sjekkes opp om representanter til speiderting må velges i år. 

 

5. Søknad Løvdokkens fond 

Vi søker om Kr. 8000,00 til til peff/ass samling 

Samt Kr. 8000,00 til ledersamling. 

 

6.  Politisk plattform Norges speiderforbund 

Leif Olav og Arvid lager en uttalelse som gjennomgås og sendes forbundet. Årsaken er at 
ordet Politisk plattform kan missforstås. 

 

7. Eventuelt 

7a. Vedrørende speiderroa, så avventer kretsen forbundsledelsens 
undersøkelser på eierskap. 

7b. Sovende grupper 

Når det gjelder sovende grupper avventer vi forbundets kommentarer. 

 

Referent 

Arvid. 

 


