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Referat fra kretsstyremøte mandag 5. september 2016 kl 18:15 kretskontoret 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
I tillegg: Oda Cecilie H. Flåten (Speiding er UTE) 
Forfall: Ingrid Edvardsen og Maren Paulsen (jobb). 
 
 
Sak 57/16 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 6.juni 2016 
Vedtak: Godkjent uten endringer 

 
 
Sak 58/16 Konstituering 

Ingrid går av som kretsleder og ut av kretsstyret. På grunn av allerede vedtatt 
reduksjon av antall kretsstyremedlemmer vil det ikke være nødvendig å be 
valgkomiteen sette i gang for å finne kandidater til høstens kretsting.  
Vedtak: 

a) Alf-Arne Kristoffersen oppnevnes til fungerende kretsleder 
b) Bjørn Arne Olsen oppnevnes som fungerende visekretsleder 
c) Thomas Lien oppnevnes som fullverdig medlem av kretsstyret 

 
 
Sak 59/16 Rapport Tiurleiken 

Endelig rapport er sendt ut. Ut i fra denne ble det diskutery videre fremdrift 
før møte med KM. Det foreslås å endre tidspunktet for neste års leik til 21.-23. 
april. Det ses på kandidater til Tiurleikkomite til neste møte. 
Vedtak: Rapport fra årets Tiurleik godkjennes. 
 
 

Sak 60/16 Rapport Småspeidersamlingen 
Endelig rapport ble gjennomgått på kretsstyremøtet. Bjørn Arne ser på 
reglementet til småspeidersamlingen til neste møte. Da skal personer til 
komiteen oppnevnes og det ses på fremdriftsplan. Gå gjennom oppgaver fra 
tidligere konkurranser. 
Vedtak: Rapport fra årets Småspeidersamling godkjennes. 
 
 

Sak 61/16 Kurs høsten 2016 
Det settes opp peffkurs i høst, datoer kommer. Det senes ut spørsmål til 
gruppene for å kartlegge hvilke kurs det er behov for og hvor mange dette 
gjelder. 
Vedtak: Følges opp på neste møte når tilbakemelding fra gruppene er 
kommet. 
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Sak 62/16 Speiding er UTE 

Oppgaver er fordelt slik: 

 Hovedansvarlig: Alf-Arne Kristoffersen 

 Sikkerhet: RBG 

 Aktiviteter: Oda Cecilie Hallenstvet Flåten 

 Mat: Thomas Lien  

 Område: Alf-Arne Kristoffersen 

 Transport/parkering/innsjekk: Anders Øilo Marcussen 

 Leirbål: Speidere som vil ta leirbålsmerket 

 Morgensamling/avslutning: Alf-Arne Kristoffersen 

 Merke: Victoria Stensrud Johnsen 
Aktiviteter: 

 Kano, forskjellige aktiviteter – ta med vest – Oda Cecilie 

 Rappellering – Fevang 

 Kokkekamp – en tre timers aktivitet for å lage (varm) lunsj – Thomas 

 Geocatching – Victoria 

 Førstehjelpskurs – Joakim (Thomas)? 

 Leirbål – etterlyse speidere som vil ta merket 

 Kino – er det projektor der? 

 Roveraktiviteter Husø Sjø (Anders) 
Påmeldingsfrist 18. september, antall speidere, ledere og rovere 
Befaring på området: torsdag 15. september kl 17: Bjørn Arne, Alf-Arne, 
Thomas og Oda Cecilie 
Pris kr 200 inkl grillmat lørdag kveld og lunsj lørdag. 
Vedtak: Tatt til etteretning  
 
 

Sak 63/16 Møte med KM 
Forslag til møtedato fra KM er onsdag 28. september. Vi diskuterer NM i 
Speiding og Tiurleiken i første rekke. 
Vedtak: Møte med KM Vestfold blir onsdag 28. september. 
 

 
Sak 64/16 Kretsleir 

Kretsleiren ser ut til å gå med overskudd og det foreslås å gi overskuddet 
tilbake til de deltakende gruppene. 
Vedtak: ved overskudd på kretsleiren vil dette bli tilbakeført de deltakende 
grupper i hht deltakelse. 
 

 
Sak 65/16 Kommende arrangementer 

5. september  kretsstyremøte OK 
23.-25. september Speiding er UTE OK 
29. september Temakveld Rover OK 
10. oktober  Kretsstyremøte OK 
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14. oktober  Jota/Joti Gruppene 
21. oktober  Rovertur OK 
26. oktober  Kretsting – Oseberg er arrangør, Sted: Melsom 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 66/16 Roverarraktiviteter høst 

Planer om roveraktiviteter høst: 
”I høstsemesteret legger vi opp til en vandretur for rovere 21.-23. oktober. 
Kanskje hytte-til-hytte, kanskje telt. 
I forkant av denne turen, nærmere bestemt torsdag 29. september, 
arrangeres et temamøte som skal være relevant for turen. Satser på å få ut en 
invitasjon til dette ila uke 36. 
I overgangen november/desember ønsker vi oss en roverkro eller lignende. 
Denne kan vi tenke oss å legge ut på anbud til et av kretsens roverlag (eller 
om det er ei gruppe med rovere fra flere grupper). Vi kan hjelpe med 
gjennomføringen” 
Lars-Erik trekker seg fra roverombudet etter årsmøtet pga jobb og skole. Det 
jobbes med å skaffe nye folk. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 67/16 Klatrekurs Rover 
Det inviteres til Topptakurs Rover (tidl ”Brattkort”)på rovernes FB-side. 
Kretsen dekker kurset mot at deltakerne forplikter seg til å delta på minst ett 
kretsarrangement hvor kompetansen fra kurset brukes. 
Vedtak: Kretsen dekker inntil 10 topptaukurs mot at deltakerne bistår kretsen 
på relevant arrangement. 
 

Sak 68/16 FaceBookside Rover 
Den nåværende FB-siden for rovere preges av mange ”gamle” som ikke lenger 
er rovere. Victoria etablerer ny FB-side eller rydder opp i den gamle slik at 
dette blir en reell kommunikasjonskanal for roverne. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

Sak 69/16 Bistand til Landrovertreff 
Det er kommet muntlig forespørsel om å bistå ved neste års Landrovertreff i 
Numedal. Vi ønsker å få henvendelsen skriftlig og vil oversende denne til 
Roverombudet og RBG når den kommer. Tidspunktet er 19.-23. juli 2017 
Vedtak: Tatt til orientering 
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