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Referat fra kretsstyremøte mandag 08. mai 2017 på kretskontoret 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Christine Odden og Hanna Davidsen  
 
Forfall: Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Ole Harald Flåten 
 
 
Sak 55/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 3. april 2017 ble gjennomgått. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 3. april 2017 godkjent uten kommentarer. 

 
 
Sak 56/17 Rapportering fra Tiurleik og Småspeidersamling 

Kort gjenomgang av de store arrangementene. 
Vedtak: Begge arrangementene ble avviklet på en flott måte. Litt problemer 
med tid og plassering av poster. 
 

Sak 57/17 Instruks for ombudenes 
Forslag til instrukser gjennomgås før de presenteres ombudene. Presenteres 
av Anders. 
Vedtak: Anders har utarbeidet forslag til vedtekter som blir sendt til 
medlemmene av kretsstyret på mail. Endelig vedtak gjøres på neste 
kretsstyremøte. 
 

Sak 58/17 Speiding er UTE 
Vi jobber videre med Speiding er UTE.  

 Datamaskiner må sjekkes (Jonas?).  

 Victoria lager merke. 

 Hinderløype? 

 Film? 

 Rødspritbrenner av brusboks? 

 Lage morseapparat? 

 Pannekake på blikkboks? 

 Fluebinding? 

 Makramé?  

 Skjerfknute? 

 Bestikkpose? 

 Hnefatafl? 

 Brannvern? 

 Jota/Joti – lage avtale 
 
Vedtak: Endelige aktiviteter ble bestemt: Hinderløype, film, rødspritbrenner av 
brusboks, pannekake på blikkboks, makramé og brannvern (Anders sjekker 
med Rolf) Hanna bekrefter radioamatører. Det er plass til 8 speidere i 
radiorommet så vi er avhengig av at gruppene melder på patruljer og antall. 
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Sak 59/17 Kurs i budsjett, regnskap og prosjektplanlegging 

Skisse presenteres av kretssekretær. 
Vedtak: utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 60/17 Oppnevninger 
Følgende skal oppnevnes: 

 Småspeiderombudet: Christine Odden og Therese Nilsen. +? 

 Tropp-/Førerpatruljeombudet: Espen Garder og Thomas Lien. +?. 

 Roverombudet: Lars Erik Ulvund, Anders Øilo Marcussen, Markus 
Fagerholt, Christian Lien og Hanna Davidsen. 

 Lederombudet:  
Vedtak: flere navn ble diskutert og vil bli kontaktet, endelig utnevning på neste 
møte når instruks for ombud foreligger. 
 

Sak 61/17 Ledersamling 23. mai 
Alf Arne tar ansvaret for ledersamlingen 23. mai. Holdes på Fevang? Temaer 
som skal tas opp er: 

 Friluftslivets uke 

 Alle er med 

 Samarbeid med Grenland krets 

 lederstart 
Detaljplanlegging. 
Vedtak: Ledersamling vil bli gjennomført på Fevang, Allemed har ikke sent 
materiell og Alf følger opp, vi sender invitasjon til Grendland krets, lederstart 
vil bli gjennomført hvis Grendland kan stille med ledertrener siden ingen i 
kretsen har mulighet.  
 

 
Sak 62/17 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 

 Arrangement under Speiding er UTE 

 Arrangement under Tiurleiken 

 Arrangement under NM i speiding 

 Eget jubileumsmerke – avart av kretsmerket som ved tidligere jubileer 
eller lage en konkurranse? 

 Andre arrangement/markeringer 

 Sette ned en jubileumskomité 
Vi fortsetter arbeidet og nedsetter en komité.  
Vedtak: Farge på leirbålskappe og design (poncho) ble vedtatt. Flere ledere 
har blitt forespurt om å sitte i komité men ingen har bekreftet ennå. 
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Sak 63/17 Besøksrunde i kretsen 

Planlegging av vårens besøksaktiviteter. Alf-Arne kontakter alle gruppeledere 
og inviterer seg selv og et kretsstyremedlem til et snarlig møte. Vi ser på 
hvilke datoer som er avtalt og hvem som blir med. 
Vedtak: arbeidet fortsetter 
 
 

Sak 64/17 Kretsens økonomi 
Rapport om økonomien legges frem på møtet. 
Vedtak: utsettes til neste møte. 

 
 
Sak 65/17 Familiespeiding 

Oppfølging fra forrige møte ved Alf-Arne. 
Vedtak: Vi følger ikke denne saken  
 

 
Sak 66/17 Kommende arrangementer 

8. mai  Kretsstyremøte - OK 
23. mai Ledersamling med lederstart - OK 
12. juni Kretsstyremøte – OK 

 
  Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 67/17 Flytting av Peff 3 

Fra speiderombudet er det kommet ønske om å flytte Peff 3 til uken etter pga 
Rover 5-kamp. 
Vedtak: Peff 3 flyttes til 22.-24. september 
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