SKOGVOKTERINFO 4. /2015
Kjære Skogvokter!
Nå er endelig høsten kommet og vi i styret vil gjerne ønske alle skogvoktere en riktig GOD
HØST! Mange har kanskje vært på leir, eller gjort andre spennende speideraktiviteter i
sommer. Det var flere skogvoktere med i Japan på 23rd World Scout Jamboree, spennende
saker!

STYRETS ARBEID
Skogvokterstyret har hatt Skype-møter annenhver uke, samt en samling på Dal. Vi har sett på våre
retningslinjer samt introdusert nye styremedlemmer for Skogvokterne generelt og styrets arbeid.
Styret har fokusert på å gjøre Skogvokterne synlig ved å være representert på alle nasjonale
roverarrangementer i NSF og få i gang dugnadsleiren i 2016.

SOMMEREN 2015
LEIR

GENERELT I SOMMER

Det har vært mye aktivitet i sommer. Det var flere skogvoktere med til Japan på verdensjamboreen,
flere på kretsleir og til og med skogvoktere på Svalbard! Håper dere har hatt en bra leirsommer!
SKOGVOKTERSTYRETS SAMLING PÅ DAL

21.-23. AUGUST

Det var en bra styremøtehelg på Dal, men alt for mye sol og alt for varmt. Vi fikk diskutert meget og
mye og dette er hovedpunktene vi kom frem til fra møtet:
DUGNADSLEIR 2016

Styret er fastsatt på å få gjennomført dugnadsleiren sommeren 2016. Vi er blitt enige om at leiren blir
enten uke 29 eller 30.
Det ligger mer info her:
http://skogvokter.no/ressurser/?liste[]=1

PLANLEGGER PROFILARTIKLER

Vi kom og i gang med å diskutere og planlegge nye profilartikler til Skogvokterne. Det ble snakk om
visittkort og t-skjorter i første omgang.
Vilde er i god gang med å tegne merkeforslag for høst- og vårsamling, samt for de to forskjellige
leirstedene.

HØSTEN OG VINTER 2015
5-KAMP

18.-20. SEPTEMBER

TREDALEN, HVALER

Rover 5-kampen er rett rundt hjørnet og skogvokterne har klart å skrape sammen ett lag i åpen
klasse! Laget består av: Erling, Henrik og Maren.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=567
https://www.facebook.com/events/118343688506500/
HØSTSAMLING
OKTOBER

9.-11.

TREDALEN, HVALER

Det blir ei vanlig høstsamling på Tredalen i år med vanlig arbeid, sosiale aktiviteter. Styret ønsker og å
ha en workshop på samlingen. Vi frem til å se mange skogvoktere på Tredalen!
Ang. dere som må reise fra Gardemoen til Tredalen. Ta kontakt med styret så man evt. Kan få
samordnet en leiebil eller to. Leiebil kan ikke bli dekket med mindre dere avklarer det med styret
først.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=616
https://www.facebook.com/events/878440512225669/
FRILUFTSLØFT

23.-25. OKTOBER

RÅHOLT SKOLE

Flere skogvoktere har tenkt seg på FriluftsLØFT og vi vil gjerne at flere deltar! Dette er en god
mulighet til å vise seg frem og rekruttere nye medlemmer. Liste over de forskjellige kursene, og
påmelding blir om kort tid tilgjengelig på NSFs nettsider.
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=615
https://www.facebook.com/events/864663690273837/

JULEBORD

19.-21. DESEMBER

SPEIDERBORGEN, SAPRSBORG

Helgen 19.-21. desember legges det til rette for kos og julestemning på Speiderborgen i Sarpsborg.
Det er også mulig å komme torsdag 18. desember for de som ønsker enda mer julekos med hyggelige
skogvoktere. Arrangørene Henrik Moum Grimstad og Victoria Stensrud Johnsen er godt i gang med

forberedelsene. Det vil bli opprettet et facebook-arrangement i midten av september og mer info
kommer både der og i neste skogvokterinfo! Ser frem til et fantastisk julebord.

DIVERSE
REISEREGNING

Reiseregning må sendes inn innen 2 uker etter samling. Fristen for å sende inn reiseregning for
høstsamlingen er da 25. Okt. Det er lettest for økonomiansvarlig å sende det inn samlet til forbundet
så dette er grunnen for fristen. Det er mulig å ta med reiseregningen på samlingen for å få fylt den ut
og levert der.
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.utgiftsdekning
UTFGIFTSDEKKING

På styremøtehelgen diskuterte vi mulighetene for å sende skogvoktere på kurs, ettersom vi
har søkt Frifond om midler, og har en pott på 10 000 kr tilgjengelig. Styret har derfor fastslått
å kunne støtte skogvoktere med inntil 1000,- per person til støtte for deltakeravgift og reise.
Søknader om støtte sendes per e-post til styret, der du beskriver hvilket kurs du vil ta og om
du eventuelt får støtte av andre (gruppe/krets/reisestøtte NSF). Styret vurderer søknadene
fortløpende, og vi prioriterer støtte til kurs innenfor grunntreningen i NSF. (Trinn 1/2/3)

KONTAKTINFORMASJON I STYRET
NAVN

E-POST

Styret

skogvokterne@gmail.com

Linda Olsen

lindaolsen90@gmail.com

922 19 974

Lise Lotte M. Øveråsen

lottemo@gmail.com

903 60 455

Erling Husby

erl-husb@online.no

470 31 758

Eirik Ulltang Birkeland

eirik.u.birkeland@speidar.net

481 15 535

Maren Paulsen

marenpau@gmail.com

900 39 992

Vilde S. Snekkestand

vilde_snekk@hotmail.com

954 60 205

Victoria S. Johnsen

vicci_johnsen@hotmail.com

984 07 763

Skogvokterhøsthilsen fra styret!

TELEFON

