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Referat kretsstyremøte mandag 2. november 2015 på Kretskontoret 
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Ingrid Edvardsen, Alf-Arne Kristoffersen, Maren Paulsen, 
Jonas Fredriksen, Bjørn Arne Olsen og Bettina Andersen og samt Ole Harald Flåten 
(Kretssekretær) 
Meldt forfall: Håvar Mjøs Nilsson (skole) og Anders Øilo Marcussen (jobb). 
 
 
Sak 97/15 Referatsaker 

(a) Referat fra kretsstyremøte 5. oktober 2015. 
Vedtak: Godkjent uten endringer 

(b) Referat fra kretsting 
Kretstinget var godt gjennomført. Erfaringen med to ordstyrere (en 
erfaren og en under opplæring) bør fortsette og dette tas inn i 
forretningsorden. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

(c) Referat fra møte med KM 
Vedtak: Godkjent uten endringer. 

 
 
Sak 98/15 Rapportering prosjekter 

Rapportering fra de forskjellige prosjektene 
a) Ledertreningsprosjektet – Vi har flere kandidater til ledertrenere men 

de mangler noen kurs. Det satses derfor på å få disse klare til neste års 
ledertreningsutdanning. 
Vedtak: Kretsstyret legger forholdene til rette slik at vi neste år kan 
sende minst to til ledertrenerutdanning. 

b) Prosjekt Inspirasjon. – Alf Arne og Kurt lager en plan for arbeid med 
dette til dette møte. Se på grupper som kan revitaliseres. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 

c) Roverprosjektet – Fremdrift.  
Roverombudet er i god gang med å lage planer for neste år, både når 
det gjelder møter og turer. Disse presenteres neste møte. Alf-Arne 
følger opp. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 

 
 

Sak99/15 Ombud 
Oppnevninger: 

a) Roverombudet: 
Vedtak: Lars Erik Ulvund oppnevnes til leder av Roverombudet 

b) Speiderombudet: 
Vedtak: Espen garder, Thomas Lien og Bettina Kristine Andersen 
oppnevnes som medlemmer av speiderombudet. 
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c) Lederombudet: 
Kurt undersøker om Per-Ole vil være med i lederombudet. 

 
 

Sak 100/15 Speiding er UTE 
Evaluering: Alf Arne, Jonas og Bettina var til stede hele helga. Ingrid var der 
lørdag kveld og søndag. Totalt var det 126 speidere til stede. (113 NSF/13KM). 
Det var gode oppgaver og god mat. Det var litt rot i aktiviteter og program. 
Påmeldinger må gjøres patruljevis/enkeltvis til aktiviteter på forhånd. Innsjekk 
burde vært på land før man kom på øya. Det var for få i stab. Roverne hadde 
litt lite å gjøre (burde klare å aktivisere seg selv). Det må delegeres bedre 
neste gang og alle oppgaver må gis i god tid og formuleres klart. PC-er til JOTI 
må oppgraderes på forhånd. Husk at JOTA slutter kl 11 søndag. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 101/15 Tiurleiken 

Nye vedtekter gjennomgått på forrige møte. Disse skal diskuteres med 
komiteen. Oppnevning av kandidater til Tiurleikkomite ble gjort. Denne gang 
har NSF lederen. Dommer/jury skal følge med i hele planleggingsprosessen og 
også fungere som mentorer. 
Vedtak: Følgende ble oppnevnt til Tiurleikkomiteen: Jonas Fredriksen 
[Tjøme/Kretsstyret] (leder), Marcus Fagerholt [Fevang] og Victoria Stensrud 
Johnsen [Hortenspeiding] (medlemmer), samt Kurt Vidar Gundersen 
[Hortenspeiding/Kretsstyret] (dommer). 
 
 

Sak 102/15 Kretsens takk 
Forslag til kriterier ble gjennomgått på forrige møte. Maren jobber fram 
forslag til navn og utforming til neste møte. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 
 

Sak 103/15 Kommende arrangementer 
02. nov Kretsstyremøte - OK 
07. des  Kretsstyremøte – Sted: Speiderbo, 2.Nøtterøy 
11. jan  Kretsstyremøte - Kretskontoret 
25. jan  Ledersamling med lederstart – Fevang? 
1. mars Kretstingets årsmøte – Horten? 
Alf Arne undersøker om Fevang kan benyttes til ledersamling 25. januar. Han 
undersøker også med ledertrenerne vedr lederstart. Forslag til Tema er 
Landsleir/Kretsleir/Inspirasjon/Europakonferansen. Ingrid jobber med tema 
og innhold til neste møte. 
Kretssekretær undersøker om Horten MS eller Hortenspeiding kan være 
verter til årsmøtet samt undersøker møteledere. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 104/15 Samling for kretsstyrer - Sørmarka 
Deltakere fra oss er: Ingrid, Bjørn Arne, Bettina og Alf-Arne. Bjørn Arne kjører 
og samler opp de andre. Oppgaver fra sentralt hold gjennomgås av hver 
enkelt før avreise. Kurt deltar som representant for landsleir. 
Vedtak: tatt til etteretning. 
 

Sak 105/15 Bytte av kretsleder 
På grunn av mye jobb i forbindelse med landsleir ønsker Kurt å trekke seg 
tilbake fra rollen som kretsleder. Kretsleder og visekretsleder bytter roller 
fram til kretstingets årsmøte. 
Vedtak: Ingrid Edvardsen (Fevang) overtar som kretseleder fra dags dato og 
Kurt Vidar Gundersen overtar som visekretsleder. Endringene gjelder fram til 
kretstingets årsmøte. 
 

Sak 106/15 NM i Speiding 
På kretstinget ble det et klart flertall for at kretsen søker om å få arrangere 
NM i Speiding i 2018 når kretsen fyller 100 år. Kretssekretær undersøker krav 
til søknad. 
Vedtak: Vestfold krets søker om å få arrangere NM i Speiding i 2018. 
 

Sak 107/15 Flyktningeprosjektet 
Intet nytt om dette prosjektet. Kretssekretær undersøker videre med Røde 
Kors. Tas opp som sak neste møte. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

Sak 108/15 Europakonferansen 
Det arrangeres Europakonferanse for speiderbevegelsen på Brunstad neste år. 
Kretsen er spurt om å bidra. Kretssekretær følger opp for å få mer informasjon 
om hva som forventes. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 109/15 Hortenspeiding 100 år 
Speidingen i Horten feirer sitt 100-års jubileum 14. november. Alf-Arne 
representerer kretsen og overrekker gave. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
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