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Referat kretsstyremøte mandag 12. juni 2017 hos Ole Harald 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Christine Odden og Hanna Davidsen samt 
Ole Harald Flåten 
Forfall: Victoria Stensrud Johnsen (eksamen) og Anders Øilo Marcussen (jobb). 
 
Vi møtes til en hyggelig sommeravslutning med reker på Seterkafeen. Dersom været blir 
dårlig får dere beskjed om nytt møtested per SMS. Meld fra dersom du har allergier mot 
maten. 
 
Sak 68/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 8. mai 2017 ble gjennomgått. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 8.mai 2017 ble godkjent uten endringer 

 
 
Sak 69/17 Instruks for ombudenes 

Anders har utarbeidet forslag til vedtekter som blir sendt til medlemmene av 
kretsstyret på mail. Endelig vedtak gjøres på kretsstyremøtet. Siden Anders 
ikke kunne møte behandles saken på neste møte. 
Vedtak: Utsettes til møte i september. 
 
 

Sak 70/17 Speiding er UTE 
Vi jobber videre med Speiding er UTE.  

• Datamaskiner må sjekkes - Victoria  

• Lage merke til møtet september - Victoria 

• Hinderløype - Anders 

• Film - Christine 

• Rødspritbrenner av brusboks – Christine/Fevang roverlag 

• Pannekake på blikkboks – Christine/Fevang roverlag 

• Makramé - Christine 

• Brannvern – Anders: Sjekke med Rolf 

• Jota/Joti – Hanna: lage avtale OK 
Vedtak: Alle jobber med sine saker og rapporterer på møtet i september. 
 
 

Sak71/17 Kurs i budsjett, regnskap og prosjektplanlegging 
Tor Ivar Kolpus lager og holder kurs i prosjektstyring og 
økonomi/budsjettstyring/budsjettering 
Kretssekretær lager sjekkliste for arrangement. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 72/17 Oppnevninger 
Kretsen må snarest mulig kjøre trinn 3. Det arrangeres et møte med 
ledertrenerne til høsten samt møte med ledertrenerne fra Grenland. 
Nye navn ble satt på blokka og Alf-Arne sjekker med disse. 
Følgende skal oppnevnes: 

• Småspeiderombudet: Christine Odden og Therese Nilsen. +? 

• Tropp-/Førerpatruljeombudet: Espen Garder og Thomas Lien. Halvor 
Gunnerød. 

• Roverombudet:  Anders Øilo Marcussen, Markus Fagerholt, Christian 
Lien og Hanna Davidsen. 

• Lederombudet:  
Vedtak: Tas til endelig behandling og oppnevning i september samtidig med 
behandling av retningslinjer for ombudene. 
 
 
 

Sak 73/17 Ledersamling 23. mai 
Det deltok 15 stk på ledersamlingen. Saker som ble tatt opp var: Leirinfo fra 
Landsleir var dårlig (tilbakemelding fra lederne); Landsleir; Holmestrand 
trenger ledere; Hospitering i andre grupper for å lære patruljesystemet; 
Kretsjubileet neste år; Natt i naturen/åpning av friluftslivets år. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak74/17 Vestfold krets 100 år i 2018 

Vestfold krets fyller 100 år i 2018. Dette skal feires på forskjellige måter, blant 
annet ved: 

• Kretsleders leirbålskappe – vårt nye ”ordførerkjede” - produseres. – 
Alf-Arne. Her skal det samles inn gruppemerker. 

• Arrangement under Speiding er UTE 

• Arrangement under Tiurleiken 

• Arrangement under NM i speiding 

• Eget jubileumsmerke – Lage konkurranse, utstilling og kåring på 
Speiding er UTE 

• Sette ned en jubileumskomité – forespør kandidater. 
Vedtak: Saken tas opp på neste møte for fortsatt planlegging. 
 
 

Sak75/17 Besøksrunde i kretsen 
Planlegging av vårens besøksaktiviteter.  
Vedtak: Alf-Arne avtaler med gruppene på landsleiren. 
 
 

Sak 76/17 Kretsens økonomi 
Økonomien følger stort sett budsjettet. Uttellingen fra VBUR ble 20.000 
mindre enn budsjettert. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 77/17 Friluftslivets dag 

Vi lager en minileir 2.-3. september og alle kretsens grupper oppfordres til å 
bli med på denne. Alf-Arne sender ut invitasjon og det annonseres på 
hjemmesiden. Husøy sjø tar med seg båten. 
Vedtak: Vestfoldspeiderne deltar aktivt på markeringen av Friluftslivets dag 
 

 
Sak 78/17 Kommende arrangementer 

12. juni Kretsstyremøte  - OK 
02. sept Åpning av Friluftslivets uke - OK 
04. sept Kretsstyremøte - OK 
15. sept Rover 5-kamp - OK 
22. sept Peff 3 - OK 
09. okt  Kretsstyremøte - OK 
20. okt  Speiding er ute - OK 
27. okt  Rovertur 
30. okt  Kretsting – Skaffe arrangør 

 
 
Sak 79/17 Tiurleiken 

Årets Tiurleik gikk omtrent i balanse. Det er ønske om å kjøpe inn litt utstyr 
som skal disponeres av Tiurleiken. Kretsstyret ønsker da en oversikt over hva 
dette er og kostnader. I tillegg er det spørsmål om hva som skal skje med 
utstyret mellom konkurransene. På neste møte må medlem av ny komite 
utpekes. Vi har ansvaret neste år. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 80/17 Peffkurs 
Kretsstyret og Troppsombudet ønsker å sette ned prisen på peffkursene. Vi 
har i tillegg til at kursene går med overskudd, fått tilskudd på kr 14.000 fra 
Vestfold Fylkeskommune. Prisen settes dermed ned til selvkost. 
Vedtak: Peffkursene prises til selvkost. 
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