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Referat kretsstyremøte mandag 2. mai 2016 på kretskontoret  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Maren Paulsen, Victoria Stensrud Johnsen, 
Anders Øilo Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Ingrid Edvardsen (jobb) 
 
 
Sak 32/16 Referatsaker 

Kretsstyremøtet 4. april 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 4.april godkjent uten endringer. 
 

Sak 33/16 Rapport Tiurleiken 
Endelig rapport foreligger senere. En kort oppsummering ga som resultat at 
det har vært mange positive tilbakemeldinger på at det var et flott sted å 
arrangere Tiurleik på, det gikk greit med overnatting i patruljer og at det løste 
seg for de som hadde litt problemer med dette. Leirbålet burde ha vært 
tidligere. Kretsstyret ga ros til årets arrangører. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

Sak 34/16 Rapport Småspeidersamlingen 
Endelig rapport foreligger senere. Tilbakemeldingene så langt sier at det var 
noen oppgaver som var litt vanskelige. Det bør ikke være mulighet for å gi 
minuspoeng (ble ikke gjort her). Kretsstyret ser gjennom regelverket for 
Småspeidersamlingen. Huske å dele ut diplom til alle etter tiendeplass først. 
Diplom til de ti beste og fortløpende numrering av plasser (selv om det er to 
på annen plass blir neste flokk plassert på tredje plass). Bør tidspunktet på 
samlingen vurderes? 
Vedtak: Tatt til etteretning. Kretsstyret ser gjennom regelverket for 
Småspeidersamlingen. 
 

Sak 35/16 Rapport Flokkledersamlingen 
Det deltok totalt ni stykker fra fire grupper på flokkledersamlingen. Den besto 
av leker og konkurranser, pinnebrød og prat rundt bålet. Tilbakemeldingene 
sier at det var vellykket, gøy og bør gjentas minst en gang hver termin.  
Vedtak: Tatt til orientering.  
 

Sak 36/16 Ledersamling med lederstart 25. mai 
Maren Paulsen og Victoria Stensrud Johnsen er ansvarlige for arrangementet. 
Stedet vil være festningen, Horten. Maren forespør Kai og Therese om 
lederstart. Roverombudet bør på banen og fortelle om spennende, 
kommende roveraktiviteter, Mat lager vi sammen på grillen. FNF inviteres til å 
delta. Europakonferansen blir et kort tema ellers blir det satt av god tid til 
erfaringsutveksling. Parkering ved grussletta. Påmeldingsfrist søndag 22. mai 
Vedtak: Maren og Viktoria holder i arrangementet og invitasjon sendes ut 
9.mai. 
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Sak 37/16 Speiding er UTE 

Alf er prosjektleder for arrangementet. Øvrige oppgaver skal fordeles (skjema 
i dropbox). Den som påtar seg en oppgave er ansvarlig for å finne erstatter 
dersom man blir forhindret. Arrangementet foregår 23.-25. september og det 
ble diskutert forskjellige steder. Alf ser nærmere på Malmøya utenfor Larvik 
og Lauvsetra. Aktivitetene avhenger av stedet men vi ønsker dersom mulig å 
gjenta vellykkede aktiviteter fra tidligere år, slik som klatring og kano. Skal vi 
introdusere gruppebidrag? 
Vedtak: Alf er prosjektleder for Speiding er UTE. Fordeling av oppgaver gjøres 
innen neste kretsstyremøte. 
 

Sak 38/16 NM i speiding 2018 
Det er sendt invitasjon til KM om deltakelse. De skal se på det. Henning 
Marcussen har sagt ja til å være mentor for gruppa. Jonas Fredriksen har sagt 
ja til å bli prosjektleder og Victoria Stensrud Johnsen og Markus Fagerholt har 
sagt ja til å bli med i planleggingsgruppa.  
Vedtak: Jonas Fredriksen oppnevnes som prosjektleder for NM i speiding 2018. 
Victoria Stensrud Johnsen og Marcus Fagerholt oppnevnes som medlemmer av 
prosjektgruppa. 

 
Sak  39/16 Møte med KM 

KM kunne ikke delta 2. mai så de oppfordres til å komme med forslag til 
datoer. 
Vedtak: Kretsstyret avventer tilbakemelding fra KM om neste 
samarbeidsmøte. 

 
Sak  40/16 Økonomi 

Økonomi per 30.04 viser totale inntekter på kr 202.682,- mot budsjett 
303.000,- (hele året). Interne overføringer er ikke medtatt i resultatet. Totale 
utgifter er på kr 71.178,- mot budsjett for året kr 290.600,- 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak  41/16 Kretsleir 

Påmeldingene til kretsleir er begynt å komme inn. Informasjonsmøtet var godt 
besøkt og planleggingen ser ut til å være i henhold til skjema. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 42/16 Kommende arrangementer 

2. mai  Kretsstyremøte – OK 
25. mai  Ledersamling med lederstart -Horten 
6. juni  Kretsstyremøte – Holdes på Sæheimr 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 43/16 Rapport fra Roverur 

Roverombudet har levert rapport fra rovertur til Fagerfjell 11.-13.mars. Totalt 
var det 15 rovere med på turen. I følge rapporten ser det ut til å ha vært en 
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vellykket tur og roverombudet oppfordres til å følge opp med flere 
turer/spennende arrangement for å holde på og øke 
interessen/engasjementet. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 44/16 Møte med FNF 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) ønsker et møte med kretsstyret. 
Kretssekretær undersøker om dette kan holdes på ledersamlingen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 45/16 Europakonferansen 
Det er ønske fra komiteen om at speidergruppene i kretsen setter opp 
pionerarbeid på OCC til Europakonferansen.  
Det er i gang et arbeid med Norwegian Evening hvor delegatene kommer i 
buss til Ilene blir møtt av speidere og får mat samt guiding. Her har vi behov 
for flere grupper som kan bidra. Det sendes ut informasjon om begge deler. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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