
Referat fra kretsstyremøte mandag 05. mai 2014 på kretskontoret kl 
19:00 

 
Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Jonas Fredriksen, 
Ingrid Edvardsen, Håvar Mjøs Nilsson og Tuva Lund Johansen. 
Forfall: Vilde S Snekkestad og Alf-Arne Kristoffersen. 
Ole Harald Flåten (kretssekretær) 
 
 
Sak 41/14  Referatsaker 

a) Godkjenning av referat fra møtet 07.04.14 
  Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 7. april 2014 godkjent uten endringer. 
 

b) Rapport fra Peffkurs 1 
Peffkurs 1 viser et overskudd på kr 128,54 
Vedtak: Regnskap og rapport fra Peffkurs 1 tatt til etteretning. Kretsstyret 
takker staben for den flotte jobben. 

 
c) Rapport fra Trening 2 
Regnskap og rapport fra Trening 2 er ikke kommet saken utsettes til neste 
møte 
Vedtak: Saken utsettes til junimøtet. 
 
d) Landsleir 2017 
Røyken og Bodø er konkurrenter. Befaring fra speiderstyret er gjennomført. 
De var svært fornøyde. Saken avgjøres 10.-11. mai. 14 
Vedtak: Tatt til etteretning. 

 
Sak 42/14  Tiurleiken 

Tuva rapporterte fra Tiurleiken. Arrangementet var gått bra. Noen problemer 
med rundløype. Området var for lite for orientering og WC-kapasiteten for 
liten. Kretsstyret gjennomgår Tiurleikreglementet sammen med KM på 
høstens møte. Ny komité skal oppnevnes på høstens kretsting. Regnskap 
foreligger ikke ennå. 
Vedtak: Tatt til orientering. Kretsstyret takker komiteen for et flott arbeid.  

 
Sak 43/14 Småspeidersamlingen 

Jonas rapporterte fra småspeidersamlingen. Evalueringen ligger vedlagt. 
Vedtak: Tatt til orientering. Kretsstyret takker komiteen for flott arbeid. 

 
Sak 44/14  Prosjekt ”Speiding er UTE” 

Trollsvann var ikke aktuelt. Det ble foreslått en del alternative steder. Blant 
annet Presteseter, Eikern/Bergsvannet og Haiern. Kretssekretær sjekker om 
stedene er aktuelle og mulige å benytte med hensyn til toalettkapasitet, etc. 
Vedtak: Kretssekretær sjekker mulige steder sammen med Alf. Saken tas opp 
på neste møte. 



 
Sak 45/14  Prosjekt ”Ledertrening” 

Kurt orienterte kort om foreløpige planer. Saken tas opp for fullt på neste 
møte. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
Sak 46/14  Prosjekt ”Inspirasjon og fornyelse” 

Det er foreslått noen kandidater til prosjektgruppa. Saken tas opp for fullt på 
neste møte. 
Vedtak: Tatt til etterretning  

 

Sak 47/14  Nytt kretskontor 
Nytt kontor i Tollbodgaten 17, Tønsberg. Flytting i løpet av mai. Det lages 
avtale med VBUR. 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 

Sak 48/14  RBG Vestfold 
Det var en kort debatt om samarbeid mellom kretsen og RBG. RBG tar dette 
opp på sitt møte neste uke og kommer tilbake til kretsstyret med forslag. 
Kursstart er utsatt til høsten. 
Vedtak: Forslag til samarbeidsavtale mellom RBG og kretsen tas opp på neste 
møte. 

 
Sak 49/14  Ledersamling 19. mai 

Kretsstyret skal arrangere ledersamling 19. mai. Den blir på Melsom 
(gapahuken) med rundløype og evt. grilling (værforbehold). Start kl 18:00. 
Tone og Kurt tar detaljplanlegging av samlingen og orienterte om samlingen 
på møtet. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 50/14  Profilering av kretsstyret 

Kretsstyret ønsker å profilere de som arbeider for kretsen i ombud, utvalg og 
styre. Det er snakk om t-skjorter, vester eller hettegensere. Praktiske og 
anvendelige plagg. Prisene ligger på fra 40 kr og oppover + trykk. Forslag til 
motto/logo sendes kretskontoret innen neste kretsstyremøte. 
Vedtak: Behandles endelig på neste møte. 

 
Sak 51/14  På terminlista 

09. mai  RBG grunnkurs – utsatt til august 
19. mai  Ledersamling - OK 
23.-25. mai  Kanotur – rover – utsatt til juni 
02. juni  Rovermøte – Løvøya Horten 
02. juni  Kretsstyremøte – Løvøya Horten 
01. september Kretsstyremøte – med KM? 
01. september Rovermøte 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 



Sak 52/14  Søknad fra Høyjord speidergruppe 
”Viser til kretsstyresak 05/09 ang nedleggelse av Albert Holst legat.  
1.Høyjord Speidergruppe er i dag en aktiv gruppe med ca 30 små og store 
speidere. Vi har en egen hytte som vi i disse dager har store 
oppussingsprosjekter på. Utvendig har vi byttet en vegg, med kledning og 
isolasjon, malt vegger og vinduer på hele hytta, samtig har skiftet fire vinduer 
som var råtne. Inne har vi malt endel.  
Vi søker herved om å få utbetalt resten av pengene fra Albert Holst legat, 
inkludert renter, samt de øvrige midler fra Re speidergruppe.” 
Kurt orienterte om saksgangen. Det er ikke aktuelt å få midler fra Re 
speidergruppe da dette tilhører speiding i en annen kommune samtidig som 
beløpet tilfalt kretsen for to år siden. Kretsstyret ønsker en nærmere 
beskrivelse av hva pengene skal benyttes til før de tar endelig avgjørelse. 
Vedtak: Høyjord speidergruppe bes sende inn en beskrivelse av hva pengene 
skal benyttes til innen neste kretsstyremøte. Kretsstyret vil da behandle saken 
endelig. 

 
Sak 53/14 NM i speiding 

Det er satt av kr 5.000 fra kretsen i støtte til de deltagende patruljene på NM i 
speiding. Årets NM blir dyrt, både startkontingent og reise. Kretsstyret øker 
derfor støtten til kr 2.150 per patrulje som er startkontingenten. 
Kretssekretær kan være behjelpelig med å bestille buss, men det forutsetter 
at gruppene betaler inn sin andel til kretsen på forhånd. 
Vedtak:  De fire patruljene som skal til NM i speiding støttes med inntil kr 
2.150 hver (startkontingent)  

 


