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Referat kretsstyremøte mandag 06. mars 2017 på kretskontoret 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen og Christine Odden, samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Hanna Davidsen 
 
 
 
 
Sak 26/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 6. februar 2016 ble gjennomgått. 
Vedtak: Referat for kretsstyremøte 6. februar godkjent uten endringer. 
 
 

Sak 27/17 Nytt kretsstyre 
Det ble tatt en gjennomgang av arbeidsmetoder, fordeling av oppgaver og 
signert taushetserklæring.  
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 
 

Sak 28/17 Kretstingets årsmøte 
Oppfølging av årsmøtet. Årsmeldingen endres med de vedtatte endringer. 
Speidergrupper som ikke tilfredsstiller NSFs nye krav må følges opp. Dette blir 
sak neste møte. På grunn av medlemsøkning kan vi nå sende fire patruljer til 
NM i speiding, kretsstyret ønsker derfor å øke denne budsjettposten med kr 
3.000 
Vedtak: Budsjettposten med støtte til NM i speiding økes med kr 3.000 
 
 

Sak 29/17 Speiding er UTE 
Christine tar på seg ansvaret med å planlegge Speiding er UTE! Tas opp som 
sak på neste møte. 
Vedtak: Speiding er UTE 2017 ledes av Christine Odden. 

 
 
Sak 30/17 KL/KS-samling 

Vi har mottatt invitasjon til vårens KL-KS, denne gangen en samling for 
kretsledere, korpsledere, ett styremedlem (fortrinnsvis den ferskeste i styret), 
samt en ansatt fra de kretser og korps som har det. Påmeldingsfrist er 28. 
februar. Seminaret er 17.-19. mars. Ettersom påmeldingsfristen var før vi 
avholdt vårt årsmøte mangler vi en representant.  
Vedtak: Bjørn Arne Olsen representerer kretsen på KL/KS-samling sammen 
med kretsleder. 
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Sak 31/17 Kommende arrangementer 
6. mars Kretsstyremøte - OK 
10.-12. mars Rovertur - OK 
3. april  Kretsstyremøte - OK 
21.-23. april Tiurleiken, Melsom - OK 
22. april Småspeidersamlingen, Melsom - OK 
5.-7. mai Peff 1 – Påmeldinger kommet, info skal sendes ut. 
8. mai  Kretsstyremøte – OK 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 32/17 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. 

 Arrangement under Speiding er UTE 

 Arrangement under Tiurleiken 

 Arrangement under NM i speiding 

 Eget jubileumsmerke 

 Andre arrangement/markeringer 

 Sette ned en jubileumskomite 
Vedtak: Arbeidet med 100-årsjubileet fortsetter på neste møte. 
 
 

Sak 33/17 NM i speiding 2018 
Alf-Arne refererte fra arbeidet i komiteen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 34/17 Samarbeid med 4H 
Kretssekretær har vært i kontakt med 4H som ønsker et samarbeid om 
ungdom og friluftsliv samt muligens ett fellesprosjekt i 2018. Kretsleder følger 
opp dette. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
 
Kl 19:00 deltok kretsstyret på FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) sitt årsmøte på gamle 
Tollboden. 
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