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Referat fra kretsstyremøte mandag 6. juni 2016  
 

Til stede: Ingrid Edvardsen, Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Maren Paulsen, Victoria 
Stensrud Johnsen, Anders Øilo Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten 
(Kretssekretær) 
 
Møtet ble avholdt på Sæterkafeen i Tønsberg. 
 
Sak 46/16 Referatsaker 

Vedtak: Referat fra Kretsstyremøtet 2. mai godkjent uten endringer. 
 
 

Sak 47/16 Rapport Tiurleiken 
Endelig rapport var ikke ferdig men ettersendes til neste kretsstyremøte. Per 
dato viser regnskapet et forbruk på kr 10.250 og inntekter på kr 12.900. Ikke 
alle regninger er mottatt. Hoveddommer Kurt Vidar Gundersen har sendt inn 
rapport som stort sett konkluderer med at det var et vel gjennomført 
arrangement. Det bør lages en arbeidsinstruks (oppdatere den nåværende) 
med milepæler som kan sjekkes av kretsstyrene. Den oppdaterte instruksen 
skal ta utgangspunkt i Kurts notat. Det er mange arrangement samme helgen, 
tidspunktet bør diskuteres med KM. 
Vedtak: Tatt til orientering. Behandles videre på neste møte samt i møte med 
KM. 
 
 

Sak 48/16 Rapport Småspeidersamlingen 
Endelig var ikke ferdig til møtet, tas til neste møte. Bjørn-Arne ser gjennom 
regelverket for Småspeidersamlingen og lager forslag til eventuelle endringer 
til neste møte. Forslag sendes Bjørn-Arne. Tidspunktet på samlingen bør 
vurderes sammen med Tiurleiken? 
Vedtak: Tatt til orientering. Behandles videre på neste møte sammen med 
retningslinjene. 
 
 

Sak 49/16 Ledersamling med lederstart 25. mai 
Utsatt til kretsleiren pga svært liten påmelding. Denne arrangeres derfor 
under Kretsleiren den dagen speiderne er på haik. Tema er lek. Ansvarlig er 
Thomas og Therese. Ta opp Speiding er UTE og ledertreningssamarbeid med 
Grenland. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

 
Sak 50/16 Speiding er UTE 

Alf er prosjektleder for arrangementet. Øvrige oppgaver er fordelt slik: 

 Hovedansvarlig: Alf-Arne Kristoffersen 
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 Sikkerhet: RBG 

 Aktiviteter: Oda Cecilie Hallenstvet Flåten 

 Mat: Thomas Lien og Ingrid Edvardsen 

 Område: Alf-Arne Kristoffersen 

 Transport/parkering/innsjekk: Anders Øilo Marcussen 

 Leirbål: ? 

 Morgensamling/avslutning: Alf-Arne Kristoffersen 

 Merke: Victoria Stensrud Johnsen 
Den som påtar seg en oppgave er ansvarlig for å finne erstatter dersom man 
blir forhindret. Arrangementet foregår 23.-25. september på Trettnes. Neste 
møte brukes som arbeidsmøte og alle som skal bidra inviteres. 
Deltakelse faktureres. KM inviteres også. 
Vedtak: Arrangementet planlegges i detalj på neste møte. 
 
 

Sak  51/16 Møte med KM 
KM skal komme med forslag til datoer på høsten. Kretssekretær følger opp. 
Vedtak: KM har ansvar for høstmøtet. 
 

 
Sak  52/16 Kretsleir 

Muntlig rapport gitt. Alt i rute. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

 
Sak 53/16 Kommende arrangementer 

6. juni   Kretsstyremøte – Holdes på Sæterkafeen, Tønsberg OK 
30. juli-6.august Kretsleir - OK 
1.august  Peff2 og 3 kurs – Utsettes til høsten 
3.august   Ledersamling - OK 
5. september  kretsstyremøte - OK 
23.-25. september Speiding er UTE – Planlegges 5. september 
29. september Temakveld Rover – Ansvar Roverombudet 
10. oktober  Kretsstyremøte - OK 
14. oktober  Jota/Joti - Gruppene 
21. oktober  Rovertur – Ansvar Roverombudet 
26. oktober  Kretsting – Oseberg 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 54/16 Roverarrangementer 

Roverne bes om å lage rapport om arrangement så langt og planer fremover. 
Vedtak: behandles på neste møte. 

 
 

Sak 55/16 Europakonferansen 
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En gruppe bestående av ledere fra Husøy Sjø og Oseberg samt en 
representant fra Km har planlagt Norwegian Evening. Informasjon er sendt 
gruppene og gruppene er invitert til å delta. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 56/16 Friluftslivets dag 
Det arrangeres friluftslivets dag 4. september. Gruppene oppfordres til å 
delta. Det blir felles annonse i Vestfoldavisene. Arrangør/koordinator er FNF 
Vestfold 
Vedtak: Det sendes ut informasjon om dette til gruppene. 
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