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Referat fra kretsstyremøte mandag 06. november 2017 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen og Hanna Davidsen samt Ole Harald Flåten 
Forfall: Christine Odden 
 
 
Sak 104/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 16. oktober 2017 ble behandlet 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 16. oktober 2017 godkjent uten endringer. 
 
 

Sak 105/17 Speiding er UTE 
Evaluering av arrangementet ble foretatt. Det var for få aktiviteter, spesielt 
søndag. Da ble det laget rundløype på sparket. To av kretsstyrets medlemmer 
måtte melde forfall pga sykdom. Stor takk til Hanna og Anders som 
gjennomførte med glans! Vi må bruke lederne mer og neste gang involvere 
flere organisasjoner. Neste gang bør vi forsøke å fordele aktiviteter på 
forhånd. Kanskje hver gruppe skal ha med en oppgave (gruppebidrag)? 
Treklatring, Slakk line, Padling, Nattseiling, Fluebinding, Mat på bål (Bålmat for 
ildsjeler), Langbue, Orienteringskurs er noen av forslagene. Ikke 
patruljebasert, men individuelle oppgaver. 
Vedtak: Erfaringer med Speiding er UTE 2017 tas til etteretning og tas med i 
oppbygging av arrangementet i 2018. Ale kommer med en aktivitet til neste 
møte. 
 

 
Sak 106/17 Kretsting 

Oppfølging av kretstinget: Forbundets arrangementliste kom to dager etter 
kretstinget og innarbeides i terminlisten. I tillegg ble det endret datoer på to 
kretsstyremøter. Det er et ønske at kretsens kurs skal holdes gratis/til absolutt 
selvkost. Kretsstyret ser på dette. 
Vedtak: Kretstingspapirer sendes ut og legges på hjemmesiden. 
 
 

Sak 107/17 Toppledersamling 
Rapportering og oppfølging: Fra Vestfold deltok Alf-Arne og Hanna. Begge 
følte at de lærte mye. De syntes også at det hørtes ut til å være mye uenighet 
mellom lokalt og sentralt hold. Selve møtet var mer nyttig enn tidligere.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 108/17 Oppfølging av grupper 

Følgende grupper tilfredsstiller ikke NSFs nye retningslinjer (eller er i 
grenseland) og må følges opp: 
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Innkalle til møte for å diskutere framtid/sammenslåing/oppløsning. Kretsleder 
og kretssekretær møter: 

• 1. Larvik – 5 medlemmer, ingen under 26 år 

• 1. Tjølling – 1 medlem, ingen under 26 år 

• 6. Larvik - 8 medlemmer, 2 under 26 år 

• Helgerød – 4 medlemmer ingen under 26 år 

• 1. Nykirke – 3 medlemmer ingen under 26 år 

• Larvik MSK – 5 medlemmer ingen under 26 år 
 

Møte for å avklare framtida, tar ikke inn gutter: 

• 1. Stavern – 8 medlemmer – 5 under 26 år 
 
Oppløses (Kretssekretær tar kontakt): 

• Våle – 1 medlem ingen under 26 år 
 
Vedtak: Kretsleder og kretssekretær inviterer til møte med de berørte 
gruppene. Er det mulig å få til aktivitet/vekst og hva må i så fall til? Hvis det 
ikke er mulig, sette i gang prosess for nedleggelse.  
 

 
 
Sak 109/17 Vestfold krets 100 år i 2018 

Vestfold krets fyller 100 år i 2018. Dette skal feires på forskjellige måter, blant 
annet ved: 

• Eget jubileumsmerke – Vinnermerket er kåret og offentliggjøres på 
hjemmesiden/FB. 

• Sette ned en jubileumskomité – Alf-Arne hører med 
Espen/St.Georgsgildet 

Vedtak: Vinnermerket kommer fra 3. Nøtterøy. Kretssekretær tar kontakt for 
evt rentegning/premiering. 
 
 

Sak 110/17 Besøksrunde i kretsen 
I forbindelse med sak 108/17 ønsker vi å starte besøksrunden i sørfylket. Det 
forsøkes å få til dette innen kretsstyremøtet i februar. 
Vedtak: Kretsleder og kretssekretær starter besøksrunden i Sørfylket og 
prioriterer grupper med få medlemmer/ledere og grupper vi hører lite til. 

 
 
Sak 111/17 Tiurleiken 

Oppnevning av ny komité. 
Vedtak: Oda Cecilie H. Flåten (RBG) oppnevnes som medlem og Maren Paulsen 
(Husøy Sjø) oppnevnes som leder av Tiurleikkomiteen for 2018. Fra før sitter 
Kristian Lauvdal Strøm (Husøy Sjø) og Tina Malen Hansen (Eik) som 
medlemmer fra NSF. 
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Sak 112/17 Kommende arrangementer 

06. nov Kretsstyremøte - OK 
04. des  Kretsstyremøte m/juleavslutning Tønsberg? 
Ombud, utvalg og valgkomiteen inviteres. Spekemat. 
Vedtak: Tatt til oreientering. 

 
 
Sak 113/17 Lederstøtte 

Det er kommet inn søknad på kursstøtte slik: 

• Maren Paulsen – Kurs i friluftslivsledelse NSF – kr 996 

• Oda Cecilie H. Flåten – Kurs i friluftslivsledelse NSF – kr 300 

• I tillegg kommer det søknad fra ledere som deltar på trening 3 i 
Mjøsregionen. 

Vedtak: Alle innvilges støtte i hht søknad. 
 
 
Sak 114/17 Oppfølging av ombud, utvalg og ledertrenere 

Hvordan skal vi følge opp tillitsapparatet i kretsen slik at de føler seg ivaretatt 
og kan gjøre en best mulig jobb? Hvordan sikrer vi rekruttering til disse? 
Hvordan gir vi påfyll og stimulering? Diskusjon og forhåpentligvis enighet om 
strategi. Bør vi innarbeide faste samlinger, f.eks sør sommerferien og før jul? 
Dette er hjemmelekse til neste møte. 
Vedtak: Diskuteres videre på neste kretsstyremøte sammen med inviterte 
ombud og utvalg. 
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