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Referat kretsstyremøte mandag 4. mai 2015  
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Alf-Arne Kristoffersen, Ingrid Edvardsen, Maren Paulsen, 
Bjørn Arne Olsen, Jonas Fredriksen, og Håvar Mjøs Nilsson samt Ole Harald Flåten 
(kretssekretær). 
 
Forfall:  Anders Øilo Marcussen  og Bettina Andersen 
 
 
Sak 44/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 13. april 2015. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 13. april 2015 godkjennes uten endringer. 
 

 
Sak45/15 Evaluering Tiurleiken 

Tiurleiken er over for i år og det er kommet inn mange klager. Tidsplanen som 
er vedtatt av NSF/KM ble ikke holdt og oppgaver ble ikke godkjent før 
konkurransen. Også problemer med at det ikke var et fast jurymedlem fra KM 
under konkurransen. Til neste konkurranse må det følges opp at tidsplanen 
overholdes, at det er lydanlegg, at juryen er bestemt på forhånd og at de er til 
stede hele tiden, at det er nok materiell, etc. Neste år er det NSF som har 
hovedansvaret. Kretsstyret ser på leder av Tiurleikkomiteen og deltakere på 
neste møtet. Saken tas opp med KM så raskt som mulig deretter. Avventer 
rapport og regnskap fra Tiurleikkomiteen. 
Vedtak: Orienteringen om Tiurleiken tas til etteretning.  
 

 
Sak 46/15 Evaluering Småspeidersamlingen 

Småspeidersamlingen ble godt gjennomført, men det bør ikke være mer enn 
10 poster som beskrevet i statuttene. Det ble ingen felles åpning av 
konkurransen med Tiurleiken, noe kretsstyret beklager. Komiteen jobbet bra 
sammen og hadde gjort en flott jobb. Avventer rapport og regnskap fra 
Småspeiderkonkurransen. 
Vedtak: Orienteringen om småspeiderkonkurransen tas til etteretning. 
 

 
Sak 47/15 Ledertreningsprosjektet 

Det jobbes videre med å utdanne flere ledertrenere. De som er aktuelle 
mangler Trening 3 og kretsstyret ønsker derfor å sende disse på dette kurset i 
nabokretsene ettersom det ikke blir arrangert i Vestfold i år. Kretsen vil da 
betale ekstrautgiften. 
Vedtak: Vestfold krets trenger flere ledertrenere og de som ønsker å ta denne 
utdannelsen får Ledertrenerkurset dekket samt ekstrautgifter for å ta Trening 
3 i annen krets. 
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Sak 48/15 Inspirasjonsprosjektet 

For å hjelpe grupper som er i oppsatrfasen, eller som mangler 
inspirasjon/motivasjon skal det lages et opplegg for hospitering i annen 
gruppe/gjesteledere. Dette kartlegges i forbindelse med gruppebesøkene, 
både hvem som vil ta i mot ledere fra annen gruppe, vil besøke annen gruppe 
og som har ønske/behov for hjelp/støtte. Kretsen ønsker å utdanne 
inspiratorer. Kurt lager skjema som skal sendes gruppene. Dette skal være 
klart innen to uker og sendes kretsstyremedlemmene for gjennomgang. 
Vedtak: Gruppene kontaktes for å kartlegge behov og ønsker for hjelp samt 
ressurser som kan stilles til kretsens/andre gruppers rådighet. Kurt følger opp. 
 
 

Sak 49/15 Ledersamling 28. mai 
Ledersamlingen holdes på Trettnes. Kl 18 (17:30 for de som ønsker å klatre 
ekstra). Tema for samlingen er SAMARBEID. Program: rappellering, 
Samarbeidsprosjekter, Samarbeid om turer. Grilling. Bjørn Arne er lokal 
arrangør. Ingrid leder samlingen, Alf kjører samarbeidsdelen, Maren har 
ansvaret for avslutning, Bjørn Arne ordner alt det stedlige samt griller og kull, 
Ingrid ordner mat. Alle tar med bestikk/tallerken/kopp. 
Vedtak: Ledersamlingen 28. mai arrangeres i hht program. 
 
 

Sak 50/15 Ombud 
Flere navn til ombud tas opp på ledersamlingen 28. mai. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 51/15 Roverprosjektet 
Arbeidet med roverprosjektet er startet. Saken utsettes til neste møte da 
Anders ikke var til stede. 
Vedtak: saken utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 52/15 Gruppebesøk 
Kun Oseberg og Husøy Sjø er besøkt. Kurt og Alf jobber videre med dette og 
det sendes ut skjema til alle gruppene som følges opp per telefon. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 53/15 Speiding er UTE 

Alf, Ingrid og Jonas jobber med dette. Speiderhytta på Torød er foreløpig 
booket. Det jobbes med andre steder også. Vi bør få inn noe i programmet 
som vi ikke har gjort tidligere. Neste år bør vi vurdere å ha arrangementet 
f.eks på Bolærne. 
Vedtak: Alf, Ingrid og Jonas jobber videre med arrangementet og rapporterer 
på neste møte. 
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Sak 54/15 Kommende arrangementer 

28. mai Ledersamling – Trettenes - OK 
5.-7. juni NM i speiding - OK 
08. juni Kretsstyremøte – På Løvøya - OK 
07. sept Kretsstyremøte – kretskontoret – OK 

 Vedtak: tatt til orientering 
 
 

Sak 55/15 NM i speiding 
Kretsen dekker startkontingenten og er behjelpelig med å bestille buss som 
gruppene selv betaler. 
Vedtak: Kretsen betaler patruljenes startkontingent i NM i speiding. 
 

Sak 56/15 Dugnads TV 
Kretsen blir med på TV Vestfolds Dugnads TV. Så snart dette er klart sendes 
det ut informasjon til gruppene. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 57/15 Solløkka MS 
Det er kommet melding om at Solløkka MS går sammen med Horten MS. Det 
er ikke kommet gruppetingsvedtak på dette og saken utsettes til dette 
kommer. 
Vedtak: Saken følges opp av kretssekretær. 
 

Sak 58/15 Speidereiendommer 
Listen over speidereiendommer bør oppdateres. 
Vedtak: Kretssekretær ber gruppene sende inn oppdatert informasjon om sine 
eiendommer. 
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