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Referat fra kretsstyremøte mandag 7. september 2015 på Kretskontoret 
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Ingrid Edvardsen, Alf-Arne Kristoffersen, Maren Paulsen, 
Jonas Fredriksen, Anders Øilo Marcussen, Bettina Andersen og samt Ole Harald Flåten 
(Kretssekretær) 
Forfall: Bjørn Arne Olsen (skole) og Håvar Mjøs Nilsson (skole). 
 
 
Sak 70/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 8. juni 2015. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 8.juni 2015 godkjent uten endringer. 

 
 
Sak 71/15 Rapportering prosjekter 

Rapportering fra de forskjellige prosjektene 
a) Ledertreningsprosjektet – Jobber med å få flere ledertrenere som kan 

sendes på kurs i november. 
b) Prosjekt Inspirasjon. – Alf Arne har jobbet med revitalisering av 

speiderarbeidet (NSF) i Stavern. 
c) Roverprosjektet – Turen i høst ble utsatt. Arbeider med å lage egen 

rovercamp på ”Speiding er Ute” 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 72/15 Ombud 

Det gjenstår å oppnevne personer til småspeider-, speider- og lederombudet. 
Diskusjon om Speiderombudet skal være mer orientert mot 
Firkløver/Goodwill-prosjketet. Arbeide videre med å motivere ledere til å ta 
kurs og bli godkjente ledertrenere. 
Vedtak: Arbeidet med ombud fortsetter fram til neste kretsstyremøte og tas 
opp igjen der. 
 
 

Sak 73/15 Speiding er UTE 
Alf, Ingrid og Jonas har jobbet videre med arrangementet og rapporterer på 
møtet. Arrangementet legges til Buerøya utenfor Sandefjord. Der jobbes det 
blant annet med egen rover-camp på andre siden av øya. Deltakeravgift er kr 
200. Det sendes ut invitasjon fra Kretskontoret og frist for påmelding er 
mandag 5. oktober. 
Vedtak: Årets ”Speiding er UTE” legges til Buerøya utenfor Sandefjord. Det 
arrangeres JOTA/JOTI under arrangementet. 
 

 
Sak 74/15 Kommende arrangementer 

4.-6.sept Rovertur Dagali - utsatt 
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07. sept Kretsstyremøte – kretskontoret  - gjennomført 
05. okt  Kretsstyremøte – kretskontoret - OK 
16.-18. okt Speiding er UTE – Planer godkjent 
26. okt  Kretsting – Under planlegging 
Vedtak: Tatt til orientering  
 
 

Sak 75/15 Tiurleiken 
Ut i fra den misnøyen som var rundt årets Tiurleik ønsker kretsstyret at rutiner 
og regler rundt konkurransen gjennomgås på nytt. Kurt lager et opplegg for 
dette som sendes ut og gjennomgås på møte med KM. 
Vedtak: Tiurleikreglement gjennomgås via e-post før neste møte. Kretsleder 
sender ut forslag til nytt reglement basert på NM i Speiding.  
 
 

Sak 76/15 Felles møte med KM 
Kretsstyret i KM og NSF har felles møte 14.10.2015 kl 18 på kretskontoret. Der 
skal blant annet Tiurleiken gjennomgås.  
Vedtak: Felles kretsstyremøte med KM blir 14. oktober. 
 
 

Sak 77/15 Kretsing oktober 
Saker som skal behandles er: forslag om færre i kretsstyret, midler fra 
nedlagte grupper, terminliste og budsjett samt syklus på kretsleir. Vi skal også 
ha en orientering om kretsleir. Kretssekretær og kretsleder forbereder sakene 
til neste kretsstyremøte. 
Vedtak: Sakene forberedes av Kretsleder og –sekretær og sendes ut sammen 
med innkalling til neste møte. 
 
 

Sak 78/15 Toppledersamling 
Hele kretsstyret er invitert til samlingen på Sørmarka 6.-8. november. 
Vedtak: Kretsstyret stiller med 5-6 stykker på Toppledersamlingen. 

 
 
Sak 79/15 Mobilt Internett 

Det er ønskelig med en mobil internettrouter til kretsens arrangement. Den 
kan også benyttes på kretskontoret når nettet der faller ut. 
Vedtak: Kretssekretær undersøker forskjellige abonnement og kjøper inn en 
mobil internettrouter/abonnement til kretsen. 
 
 

Sak 80/15 Telt 
Det er kommer forslag om innkjøp av stort kontortelt til kretsens 
arrangement. Kretsstyret mener det vil være en bedre løsning å leie telt av 
kretsens grupper i stedet for å eie og vedlikeholde et slikt telt selv. 
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Vedtak: Ved store kretsarrangement ønsker kretsen å leie inn telt av 
gruppene. 
 
 

Sak 81/15 Jubileer i kretsen 
Kretsleder har deltatt på 1. Nøtterøys 90-årsjubileum og overrakt gave. På 
100-årsjubileet til Hortenspeiding vil Visekretsleder representere kretsen og 
overbringe gave. 
Vedtak: Kretsstyret ønsker å representere når kretsens grupper feirer jubileer. 
 
 

Sak 82/15 Kretsens takk 
Kretsstyret ønsker å lage et merke som deles ut til speidere/ledere i kretsen 
som har gjort en innsats for kretsen utenom det vanlige. Kretssekretær sender 
ut forslag til merke. 
Vedtak: ”Kretsens takk” innføres som utmerkelse i Vestfold krets. Kriterier 
settes opp på neste møte. 
 
 

Sak 83/15 Søknad om støtte 
Det er innkommet søknad om støtte til Fjellederkurs fra Lars Erik Ulvund, 
Hortenspeiding/RBG. Kretsleder erklærte seg innhabil ettersom Lars Erik 
kommer fra samme gruppe. Saken ble diskutert og resulterte i følgende to 
vedtak: 
(a) Vedtak: Kretsstyret innvilger støtte til 50% av kursavgiften på 

Fjellederkurset for Lars Erik Ulvund under forutsetning at han bidrar med å 
arrangere fjelltur for kretsens rovere innen ett år. 

(b) Vedtak: Kretsstyret innfører ”Lederstøtte” på neste års budsjett. Det settes 
av en fast sum hvor ledere kan søke om støtte til deltakelse på 
kompetansehevende kurs hos NSF eller samarbeidspartnere. For å få 
støtte må den som mottar støtte forplikte seg til å gi en motytelse til 
kretsen innenfor det feltet man utdanner seg. Søknadsfrist for støtte er 
siste kretsstyremøte før høstens kretsting. Støtten deles ut på høstens 
kretsting. Ingen kan få mer enn 100% av kurskostnadene fratrukket annen 
støtte. 
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