
Referat kretsstyremøte mandag 02. juni 2014 på Løvøya kl 18:00 

 
Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Ingrid Edvardsen, 
Vilde S Snekkestad, Alf-Arne Kristoffersen, Håvar Mjøs Nilsson og Tuva Lund Johansen. Ole 
Harald Flåten (kretssekretær) 
Forfall: Jonas Fredriksen 
 
 
 
Sak 54/14  Referatsaker 

a) Godkjenning av referat fra møtet 05.05.14 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 5. mai 2014 godkjent uten endringer. 

 
b) Ledersamling 19. mai 
Tone rapporterte fra ledersamlingen på Melsom. Det var 22 deltakere som 
koste seg i det fine været. Fram til gapahuken skulle deltakerne svare på en 
del spørsmål om arbeidet i kretsen, ledertilbud, etc samt komme med tips og 
ideer. Det kom svært mange gode innspill som kretsstyret skal ta med videre i 
arbeidet med kommende arrangement og videre tilbud. Tone setter ned dette 
i et dokument som sendes kretsstyremedlemmene og kretsens 
tillitsmannsapparat. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 55/14  Prosjekt ”Speiding er UTE” 

Alf rapporterte fra arbeidet. Stedet er booket og Alf undersøker med Edh om 
toaletter til stedet. Arrangementet kjøres i Indre Vestfold (Svarstad-området). 
Speiderne blir sluppet av på forskjellige steder langs veien fredag og skal gå til 
angitt leirsted for å slå opp leir. De har selv med mat og tilbereder denne. På 
kvelden får de oppgaver som skal løses og fremføres på leirbålet. Etter frokost 
får de en konvolutt med kartreferanser på hvor de skal gå lørdag. Underveis er 
det oppgaver (de spiser lunsj underveis eller når de kommer fram). Når de 
kommer fram er det leirslagning. Felles middag på kvelden og leirbål. 
Underveis (hele helgen) skal det føres logg. 
 
Speiderne må kunne: 

 Bruke kart og kompass 

 Finne fram ved hjelp av kartreferanser 

 Føre logg 
 
Videre framdrift: 

 Alle avtaler vedrørende sted, planlegging av overnattingssteder, karter 
etc: Alf – evt med hjelp fra Sven Erik 

 Oppgaver fredag og lørdag: Tuva og Jonas 

 Merke: Alle – forslag til kretskontoret i løpet av en uke 

 Invitasjon: Kretssekretær 
Vedtak: Arrangementet ferdigstilles neste møte. 



 
Sak 56/14  Prosjekt ”Ledertrening” 

Kurt la fram planer for videre arbeid. Rett etter sommerferien inviteres alle 
som arbeider med ledertrening, pefftrening, RBG, lederstart samt andre 
ressurspersoner til en samling hvor vi lar ideene sprute slik at vi kan få til et 
godt motivert bakteppe for ledertreningen og øke lysten til å delta på 
kurs/trening/møter/turer i kretsens regi. Det er også ønskelig å motivere til 
regionale kursopplegg (flere grupper går sammen). 
Vedtak: Kurt arbeider videre med prosjektet og setter snarest av en dato for 
idemyldringsmøtet. 

 
Sak 57/14  Prosjekt ”Inspirasjon og fornyelse” 

Etter planen skal dette prosjektet starte til høsten. Det vil i stor grad ha 
sammenfallende interesser med Ledertreningsprosjektet. Det er kommet 
noen navn på mulige medlemmer i prosjektet og Kurt snakker med disse slik 
at de kan være med og sette kursen videre. 
Vedtak: Kurt kontakter aktuelle medlemmer av prosjektet og rapporterer dette 
tilbake til kretsstyret. 

 
Sak 58/14  Nytt kretskontor 

Nytt kontor i Tollbodgaten 17, Tønsberg. Avtaleforslag godkjent. 
Vedtak: Avtale om nytt kretskontor er godkjent. Visekretsleder signerer på 
vegne av kretsen, evt sammen med kretssekretær. 
 

Sak 59/14  RBG Vestfold - samarbeidsavtale 
Sven Erik orienterte om forslag til samarbeidsrammer mellom kretsen og RBG. 
Sven Erik og Per Espen tar et møte med Kurt for å gå nærmere gjennom 
detaljene, både når det gjelder økonomi og organisering. RBG skal i første 
rekke kurse seg selv og dernest bistå på alle kretsens arrangement. Forslag til 
økonomisk bistand tas eventuelt opp på kretstinget til høsten. 
Vedtak: Kretsleder og ledelsen i RBG setter opp forslag til samarbeidsavtale 
som tas opp på neste kretsstyremøte. 

 
Sak 60/14  Profilering av kretsstyret 

Kretsstyret ønsker å profilere de som arbeider for kretsen i ombud, utvalg og 
styre. Forslag til motto/logo sendes kretskontoret innen neste kretsstyremøte. 
Hvis det ikke er kommet forslag anses dette forslaget å ikke ha noen interesse. 
Vedtak: Saken behandles på neste møte dersom det er kommet forslag. 

 
Sak 61/14  På terminlista 

13.-15. juni  Rovertur i kano – kjører etter planen 
22.-24. august  RBG-kurs – kjører etter planen 
01. september Kretsstyremøte – med KM?  
01. september Rovermøte – kjører etter planen 
12.-14. september Trening 3 – Kurt snakker med LTU 
19.-21. september Rover 5-kamp – kjører etter planen, kretsstyret stiller 
eget lag og utfordrer andre kretsstyrer og speiderstyret. 



26.-28. september Speiding er UTE! – går etter planen 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak62/14  Søknad fra Høyjord speidergruppe 
”Viser til kretsstyresak 05/09 ang nedleggelse av Albert Holst legat.  
1.Høyjord Speidergruppe er i dag en aktiv gruppe med ca 30 små og store 
speidere. Vi har en egen hytte som vi i disse dager har store 
oppussingsprosjekter på. Utvendig har vi byttet en vegg, med kledning og 
isolasjon, malt vegger og vinduer på hele hytta, samtig har skiftet fire vinduer 
som var råtne. Inne har vi malt endel.  
Vi søker herved om å få utbetalt resten av pengene fra Albert Holst legat, 
inkludert renter, samt de øvrige midler fra Re speidergruppe.” 
Kurt orienterte om saksgangen. Det er ikke aktuelt å få midler fra Re 
speidergruppe da dette tilhører speiding i en annen kommune samtidig som 
beløpet tilfalt kretsen for to år siden. Kretsstyret ønsker en nærmere 
beskrivelse av hva pengene skal benyttes til før de tar endelig avgjørelse. 
Speidergruppa har lekkasjer rundt pipe og må reparere denne og muligens 
bytte noe av taket. De har ikke fått priser ennå, men arbeidene må gjøres før 
høsten for at hytta skal kunne benyttes. De sender priser så raskt de kan. 
Vedtak: Kretsleder og visekretsleder får fullmakt til å godkjenne søknaden fra 
Høyjord speidergruppe når konkrete kostnadsoverslag foreligger. 

 
Sak 63/14 Møte med KM 

Det er sendt henvendelse til Km om møte i september og med spørsmål om 
deres vedtak i forbindelse med felles kretsleir og Tiurleiken. Det er ikke 
kommet svar og Kurt og kretssekretær purrer. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 64/14 Landsleir 2017 

Vi er invitert til idemøte vedrørende landsleir 2017 hos NSF. Henning eller 
annen fra leirkomiteen samt Kurt eller annen fra kretsstyret reiser. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 65/14 Friluftslivets Fellesorganisasjon / oppstart høst 

FNF har hatt møte og de vil rykke inn en fellesannonse i alle Vestfolds aviser 
med liste over de arrangement som foregår i Friluftslivets uke 6.-14. 
september. Kretsens grupper oppfordres til å lage åpne arrangementer rundt 
om for å verve medlemmer. Gjerne flere grupper sammen, f.eks godt synlig i 
byene. Disse arrangementene meldes kretskontoret som underretter FNF. 
Kretsen vil ikke bruke penger på felles oppstartannonse, men tar gjerne i mot 
gode ideer for profilering av speiderstart. 
Vedtak: Kretsstyret oppfordrer alle grupper til å lage et åpent 
vervearrangement i løpet av uken 6.-14. september. Det ses som en fordel 
dersom flere grupper slår seg sammen. 
 


