Norges speiderforbund
PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 14. JUNI 2017
Til stede:
Speidersjef
Visespeidersjef
Generalsekretær

May-Britt Roald
Karl-Erik Onstad, var inhabil under sak 4 og deltok ikke
Knut Harald Ulland

Referent: Knut Harald Ulland
SAKER TIL VEDTAK

SAK 4/1/17/V

GODKJENNE PROSJEKT «COLIN ARCHER»

Arbeidsutvalget gjennomgikk søknad fra 1. Isegran Sjø om kjøp av båt «Hilda». Søknaden er
støttet av Fredrikstad krets. I diskusjonen ble følgende momenter vektlagt:
•
•
•
•
•
•

bør en såpass stor investering bør fremmes for og godkjennes av kretstinget?
det er store driftskostnader både i form av tid og penger over tid knytta til vedlikehold
og drift av en trebåt i denne størrelsesorden
det er ingen egenkapital som er opparbeidet i forkant
det er vanskelig å vurdere i hvilken grad punktene under «forutsetninger» faktisk lar
seg gjennomføre
har 1. Isegran Sjø vært i kontakt med andre sjøspeidergrupper for å hente erfaringer,
bl.a. fra forbundets egen båt «Havbrått»?
det nevnes i søknaden at «en fast bryggeplass er ikke bare en anbefaling, men snarere
et krav» I denne sammenheng foreslås NSFs brygge Tredalen – men det er ikke
ønskelig at bryggen primært og over tid skal brukes som fast bryggeplass for en Colin
Archer. Det er Eiendomsstyret som forvalter forbundets eiendommer.

Følgende vedtak ble gjort:
Gitt at det er såpass stor usikkerhet rundt ovenstående momenter avslås søknaden, dersom
ovenstående momenter kan klargjøres så kan søknaden behandles på nytt.
SAK 5/1/17/V

GODKJENNE KJØP AV SPEIDERHYTTE «LEIRSUND»/
LÅNEOPPTAK

Arbeidsutvalget gjennomgikk søknad fra Rælingen Speidergruppe, i
Romerike krets.
Følgende vedtak ble gjort:
AU godkjenner prosjektet til Rælingen Speidergruppe om kjøp speiderhytta «Leirsund» og
opptak av lån i forbindelse med kjøpet.
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SAK 6/1/17/V

PRAKSIS HÅNDTERING AV POLITIATTESTER PÅ
LANDSLEIER

Det er ønskelig å presisere håndteringen av politiattester ifm landsleieren i
Bodø. Saken har vært til «høring» i SST-møte 9. juni.
Følgende vedtak ble gjort:
Alle som ikke er registrert med godkjent politiattest må søke om politiattest på stedet.
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