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Referat kretsstyremøte mandag 4. april 2016 på kretskontoret  
 

Til stede: Ingrid Edvardsen, Bjørn Arne Olsen, Maren Paulsen, Victoria Stensrud Johnsen, 
Anders Øilo Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Alf-Arne Kristoffersen (arbeid) 
 
Sak 23/16 Referatsaker 

1. Kretsstyremøtet 1. februar 
Vedtak: Godkjent 
 

2. Kretstinget 
Alle oppfølgingssaker er gjennomført. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

3. VBUR 
Ingrid Edvardsen deltok på VBURs årsmøte sammen med Thomas Lien. 
Thomas gjenvalgt til leder av VBUR. Kretsen mottar i 2016 kr 100.620,- 
Vedtak: tatt til orientering 
 

4. KL/KS 
Ingrid Edvardsen og Victoria Stensrud Johnsen deltok på KL/KS-møtet i 
Oslo. Det kom mye ny informasjon og det er satt i gang arbeid med å 
utrede eventuell ny struktur i NSF. Ingrid og Victoria orienterte. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

5. Roverur 
Roverturen samlet 24 rovere og var en suksess. Roverne bør følge opp 
med en ny tur så raskt som mulig. Kretssekretær kontaker 
roverombudet. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

6. Larvik MS 
Ingrid Edvardsen har vært på Larvik MS sitt 90-års jubileum. Et flott 
arrangement med mange prominente gjester fra korps, kommune og 
krets (men ingen fra NSF sentralt). 
Vedtak: Tatt til orientering 
  
 

Sak 24/16 Konstituering av kretsstyret 
Fordeling av arbeidsoppgaver/ansvarsområder skjer etter hvert som 
prosjektene skrider fram. Det ble signert taushetserklæring fra de nye 
kretsstyremedlemmene. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
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Sak 25/16 Tiurleiken 
Vi har fått god informasjon underveis fra komiteen og hoveddommerne har 
fått tilsendt oppgaver og gitt tilbakemelding på disse. Alt ser ut til å være i 
henhold til planer. Arrangeres på Tjøme. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 26/16 Småspeidersamlingen 
Ingrid Edvardsen rapporterte fra arbeidet som ser ut til å være i god gjenge. 
Alle oppgaver er klare og invitasjon er sendt ut. Arrangeres sammen med 
Tiurleiken. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 27/16 Ledersamling med lederstart 25. mai 
Maren Paulsen og Victoria Stensrud Johnsen er ansvarlige for arrangementet. 
Flere mulige steder ble diskutert. Program og sted fremlegges senest på neste 
kretsstyremøte. 
Vedtak: Maren Paulsen og Victoria Stensrud Johnsen planlegger 
arrangementet og fremlegger dette for kretsstyret til ne 
 
 

Sak 28/16 Speiding er UTE 
Kretsstyret starter planleggingen av årets arrangement. Det bør ligge ved 
sjøen og vi bør satse videre på matoppgaver. Alf-Arne Kristoffersen 
forespørres om å være hovedansvarlig. 
Vedtak: Arrangementet vil være fast punkt på kretsstyremøtene framover. 
Invitasjon bør sendes så raskt som mulig etter skolestart. 
 
 

Sak 29/16 NM i speiding 2018 
Sammen med KM har vi fått ansvaret for NM i speiding 2018. Nedsettelse av 
komité og invitasjon til KM. Navn ble diskutert. Det settes i første omgang ned 
en komité med leder fra NSF og to ungdommer fra NSF og to fra KM. Forslag 
til navn fra oss: Henning Marcussen (mentor), Victoria Stensrud Johnsen og 
Markus Fagerholt. 
Vedtak: Henning Marcussen oppnevnes som mentor for prosjekt ”NM i 
speiding 2018”. Markus Fagerholt og Victoria Stensrud Johnsen oppnevnes 
som medlemmer. Prosjektleder utnevnes senere. To ungdommer fra KM 
inviteres til å delta i prosjektgruppa. 
 

 
Sak 30/16 Kommende arrangementer 

4. april  Kretsstyremøte - OK 
5. april  Infomøte Peffkurs 3 – Utsettes høst 
6. april  Infomøte Kretsleir - OK 
7. april  Trening 2 Modul – Utsettes høst 
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15.-17. april Peffkurs 3 haik – Utsettes høst 
18. april Trening 2 Modul – Utsettes høst 
22.-24. april Tiurleiken - OK 
23. april Småspeidersamling - OK 
25. april Flokkledersamling – Fevang (utsatt fra 4.) OK 
2. mai  Kretsstyremøte – Invitere KM 
25. mai  Ledersamling med lederstart – Under planlegging 
6. juni  Kretsstyremøte – Løvøya? 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak  31/16 KM 

KM skulle ha ansvar for å innkalle til møte i vår. Vi har ikke fått noen 
henvendelse om dette og kretssekretær kontakter KM for å få til et 
samarbeidsmøte. 
Vedtak: Kretssekretær sender invitasjon til KM om felles møte i mai. 
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