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Referat fra kretsstyremøte mandag 10. oktober 2016 
 

Tilstede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Maren Paulsen (jobb) 
 
Sak 70/16 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 5. september 2016 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 5. september 2016 godkjent uten endringer 

 
 

Sak 71/16 Terminliste 2017 
Terminliste for 2017 som skal vedtas på kretstingets møte 26.oktober. Datoer 
og møter ble satt opp. Det mangler datoer for lederkurs, peffkurs, 
roveraktiviteter, etc. Dette kommer på plass til kretstinget. 
Vedtak: Forslag til terminliste oversendes kretstinget for godkjennelse. 
 

 
Sak 72/16 Budsjett 2017 

Budsjett 2017 skal gjenspeile aktiviteten i kretsen og skal vedtas på kretstinget 
i oktober. Budsjettet ble gjennomgått og satt opp for oversending til 
kretstinget. 
Vedtak: Forslag til budsjett oversendes kretstinget for godkjennelse. 
 
 

Sak 73/16 Rapport fra møte med KM 
Alf-Arne Bjørn Arne og Anders var på møte med tre representanter for KM og 
rapporterte fra dette. Kretssekretær var også med. KM har løftet opp regler 
for Tiurleiken til kretstingsnivå og det ble diskutert måter å få dette tilbake til 
rett instans. I følge vedtektene skal dette godkjennes av kretslederne i 
samarbeid med komiteen og deretter godkjennes av kretsstyrene. Dersom 
dette heves til kretstingsnivå blir det umulig å få til felles enighet. KM jobber 
med dette og de ”gamle” vedtektene gjelder inntill videre. Tiurleikkommite 
skal være klar til 27. oktober. Fra vår krets foreslås Jørgen Bohlin Andersen 
samt en rover fra Fevang eller Husøy Sjø. Anders og Alf-Arne undersøker blant 
sine. KM jobber også med å finne representanter til komiteen for NM i 
Speiding 2018. 
Vedtak: Kretsstyret avventer utspill fra KM vedrørende Tiurleikreglement og 
deltakelse i prosjekt NM i Speiding 2018. 
 

 
Sak 74/16 Kretsting 26.oktober 

Kretstinget arrangeres av Oseberg speidergruppe som teknisk arrangør. 
Stedet er Melsom VGS. 
Møteleder: Kontakte Henning om kandidater 
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Orienteringer: 
 - Kretsstyrets sammensetning mv: Alf-Arne 
 - Landsleir 2017 – felles transport av materiell, etc: Kurt og Alf-Arne 
 - Kretsleir 2016 – erfaringer og regnskap: Henning 
Fordeling av arbeidsoppgaver under tinget: 
 - Referent: Ole Harald 
 - Registrering: Victoria 
 - Teminliste: Thomas 
 - Budsjett: Alf-Arne 
 - Orienteringer: Se over 
Vedtak: Innkalling til kretsting med forslag til budsjett og terminliste sendes ut 
til gruppens adresser og legges på våre hjemmesider. 
 

 
Sak 75/16 Kommende arrangementer 

10. oktober  Kretsstyremøte OK 
14. oktober  Jota/Joti Gruppene OK 
21. oktober  Rovertur OK 
26. oktober  Kretsting – Oseberg er arrangør, Sted: Melsom OK 
07. november  Kretsstyremøte OK 
05. desember  Kretsstyremøte med ombud, utvalg, etc – Husøy? 
Anders undersøker 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 76/16 Landsleir 2017 

Mange grupper har spurt om kretsen kan organisere felles transport av utstyr 
til landsleiren. Ønsket er at det leies inn en liten lastebil som alt pakkes i og 
som kjøres opp rett før leiren og tilbake rett etter. Dette for at ikke telt og 
annet skal ligge fuktige i en kontainer i lang tid og bli ødelagt slik som ved 
tidligere sentrale fellestransporter av utstyr. Kresstyret ønsker å få til en 
løsning på dette og foreslår at det settes av kr 15.000 i budsjette for transport 
av utstyr til/fra landsleiren. Gruppene oppfordres til å samarbeide om utstyr 
slik at vi kan minimere behovet til et minimum. 
Vedtak: Kretsstyret foreslår at det settes av kr 15.000 i budsjettet for 2017 til 
tilskudd til transport av utstyr til landsleiren. Det jobbes med å finne en løsning 
som er smidig og rimelig. 
 
 

Sak 77/16 Kursstøtte 2016 
Per i dag er det kun kommet søknad fra Maren til kursstøtte. Det sendes en 
påminnelse til gruppene med frist 24. oktober og kretsleder i samråd med 
kretssekretær foretar fordelingen i hht innkomne søknader. 
Vedtak: Kretsleder og kretssekretær gis fullmakt til å foreta fordeling av 
kursstøtte for 2016. 
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Sak 78/16 Tiurleikkomite 

Jørgen Bohlin Andersen oppnevnes til en av kretsens to representanter i 
Tiurleikkomiteen. Anders undersøker med rovere fra Husøy Sjø og Alf-Arne 
undersøker med rovere fra fevang for å finne den andre kandidaten. Dette 
meldes kretskontoret før kretstinget. 
Vedtak: Jørgen Bohlin Andersen oppnevnes som en av kretsens to medlemmer 
av Tiurleikkomiteen 2017. 
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