Nedre Buskerud krets NSF
Asker og Bærum krets NSF
Mulig fusjon.
Til saken:
Under informasjonsmøtet i NBK 13. september var kretsens grupper godt representert. Det
ble en god diskusjon rundt det fremlagte arbeidsdokumentet, det kom også opp spørsmål og
innspill. Dette er forsøkt samlet her:
1. Formål. Fusjonens formål er et sterkt kretsledd med særlig fokus og kompetanse på
ledertrening og omdømmebygging. På den måten støtter og bistår man gruppene
med rekruttering, kvalitet i speiding samt større kretsarrangement som er attraktive
for speidere og rovere.
2. Økonomi. Det skal være et mål ved fusjon, at alle grupper beholder sin kommunale
støtte slik den er i dag. En ny krets vil bestå av grupper fra mange forskjellige
kommuner, og like mange forskjellige støtteordninger. Om vi viderefører dagens
ordning med kretskontingent og at gruppene selv tar hånd om den kommunale
støtten, vil det ikke bli endringer. Arbeidsgruppa har ikke planlagt noen økning i
kretskontingent.
Når det enkelte steder i arbeidsdokumentet er nevnt styrket sekretærstilling og
muligheter for flere stillinger er dette ikke basert på at man tror en fusjon vil medføre
så store innsparinger at det vil bli rom for flere stillinger. Dette er mer et uttrykk for
optimisme og en «Ny giv». Samtidig mener vi at det i dag gjøres mye dobbeltarbeid i
de to kretsene, som vi vil spare inn ved en fusjon. Sekretærens frigitte tid kan brukes
til mer aktiv jobbing med søknader om støtte og prosjektmidler. Disse midlene vil
kunne gi mulighet for flere stillinger. Vi mener at et sterkere kretsledd vil kunne
avlaste gruppelederne, slik at disse kan få tid til å skape enda bedre speiding.
3. Representasjon. Dagens regler for deltakelse ved NM tilsier at NY KRETS vil kunne
sende færre patruljer til NM. Det ble allerede ved siste speiderting gjort innspill for å
endre denne ordningen. Det samme gjelder for representasjon til Speiderting,
Speider- og Roverforum mm. Arbeidsgruppa regner med at vi vil få god støtte fra de
allerede store kretsene Vesterlen og Hordaland, som er i samme situasjon.
4. Blir NY KRETS for stor? Arbeidsgruppa ser for seg en løsning med lokale regioner eller
kontaktutvalg for lokalt samarbeid. Dette fungerer allerede i NBK i mer eller mindre
faste former og er tenkt videreført. Det vil ivareta lokal forankring for gruppene, og
vil være en god plattform for samarbeid om større, felles arrangementer.
5. NY KRETS. Arbeidsgruppa har vært helt klar på at dette skal bli en ny krets, ikke en
større ABK eller en større NBK.

6. Rettigheter og avtaler. Alle opparbeidete rettigheter som gruppene har vedrørende
lokaler og eiendommer vil videreføres uforandret som de gjør i dag.
7. Dokumentet som er lagt fram, er med vilje lite spesifikt på detaljer. Ved fusjon, må vi
gå sammen om å bygge NY KRETS, med ny identitet. Da kan vi tenke nytt navn, nytt
kontor, nytt banner, ny hjemmeside osv.
8. Vi er en sterk og samlet ledergruppe i NBK, som sammen vil klare å ta det beste med
oss videre, men samtidig være åpne for andres meninger og se nytte av
erfaringsutveksling og samarbeid.

Overordnet visjon:
NSFs visjon: I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og
unge som vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom
patruljesystemet. Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir
utfordret i møte med samfunnet, naturen og seg selv, og våger å flytte egne grenser.

Andre innspill/spørsmål før Kretsting? Kontakt en av oss i arbeidsgruppa:
Helge Jensen, tlf 90033423 hj@takstsenteret.no
Hilde Kløvstad, tlf 90797539 hilde.klovstad@gmail.com
Georg Smedhus, tlf 97063808 georg.smedhus@bfk.no

