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Referat kretsstyremøte mandag 04. september 2017  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen, Christine Odden og Hanna Davidsen samt Ole Harald Flåten 
 
Sak 81/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 12. juni 2017. 
Vedtak: Referat fra styremøte 12. Juni 2017 godkjent uten endringer. 
 
 

Sak 82/17 Instruks for ombudene 
Anders har utarbeidet forslag til vedtekter som blir sendt til medlemmene av 
kretsstyret på mail. Endelig vedtak gjøres på kretsstyremøtet.  
Vedtak: Instruks for ombud og utvalg vedtatt med endringer. 
 
 

Sak 83/17 Speiding er UTE 
Vi jobber videre med Speiding er UTE.  

• Datamaskiner OK  

• Lage merke (refleks?) OK 

• Hinderløype OK 

• Film - Christine 

• Rødspritbrenner av brusboks – Ta med brusboks 

• Pannekake på blikkboks – Ta med blikkboks 

• Makramé – Vennskapsarmbind til India 

• Brannvern – Anders: Sjekke med Rolf 

• Jota/Joti OK 

• Avtale med skole om WC – Hanna 

• Leirbål – ettersøke noen som har lyst. 

• RBG kiosk? I tillegg til førstehjelp. 

• Scouts Own + Åpning – Alf- Arne 

• Invitasjon sendes ut med fellesgrilling lørdag. Pris kr 100 
Vedtak: Planleggingen av Speiding er UTE er i godt gjenge og invitasjon 
sendes ut før høstferien. 

 
 

Sak 84/17 Oppnevninger 
Vedtak: Følgende personer oppnevnes for en periode på to år: 

• Småspeiderombudet: Christine Odden og Therese Nilsen. 

• Tropp-/Førerpatruljeombudet: Espen Garder, Thomas Lien og Halvor 
Gunnerød. 

• Roverombudet: Anders Øilo Marcussen, Thea Haugbjørg, Kristian Lien 
og Hanna Davidsen. 
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Sak 85/17 Landsleir 

Oppsummering sett fra kretsens side: En del utfordringer burde ha blitt løst 
bedre. Det var dårlig disiplin i kretsen når det gjaldt å pakke i kontainer for 
retur. Man satt igjen med en følelse av at ting ble gjort for kommunens skyld 
og ikke for å bygge leir. Dårlig matsystem, dårlig program og mange 
misfornøyde ledere. 
Vedtak: tatt til etteretning. 
 

 
Sak86/17 Vestfold krets 100 år i 2018 

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

• Kretsleders leirbålskappe – vårt nye ”ordførerkjede” - produseres. – 
Alf-Arne. Her skal det samles inn gruppemerker – sendes ut i 
gruppeinfo. 

• Arrangement under Speiding er UTE – komite 

• Arrangement under Tiurleiken – komite 

• Arrangement under NM i speiding – komite 

• Eget jubileumsmerke – Lage konkurranse, utstilling og kåring på 
Speiding er UTE – info i neste gruppeinfo. 

• Alf-Arne besøker fylkesarkivet for en sjekk av gamle protokoller. 

• Sette ned en jubileumskomité – forespør Arnfinn Karlsen, Kine 
Klingberg, Helge Klingberg 

Vedtak: Tatt til etteretning. 
 
 

Sak87/17 Besøksrunde i kretsen 
Planlegging av vårens besøksaktiviteter. Hvem blir med Alf-Arne? 
Vedtak: Alf-Arne oppretter et Google-doc hvor man kan melde sin interesse. 
 
 

Sak 88/17 Kretsleir 2019 
Vi undersøker med Grenland krets om mulig samarbeid med dem. 
Vedtak: Alf-Arne forespør Grenland krets under KL/KS-samlinga. 

 
 
Sak 89/17 Friluftslivets dag 

Et prisverdig arrangement. Det burde vært bedre skiltet ettersom det var 
åpen går på Melsom samtidig. Settes opp på terminliste neste år dersom 
dette blir en tradisjon (noe det bør). Det kom sein info til gruppene. Et godt 
tiltak som vi ønsker å være med på framover. 
Vedtak: Kretsstyret oppfordrer FNF til å arrangere dette også neste år. 
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Sak 90/17 Tiurleiken 

Oppnevning av ny komité. Må skje på neste kretsstyremøte. Alf-Arne forespør 
Bente, Christian og Sandra samt evt Jørgen. 
Vedtak: Ny komite oppnevnes neste møte. 

 
 
Sak 91/17 KL/KS-samling 

27.-29. oktober er det KL/KS-samling i Kristiansand. Hvem reiser? Målgruppen 
er kretsleder og yngste styremedlem. 
Vedtak: Alf-Arne og Hanna deltar for Vestfold krets. Påmelding via 
min.speiding. 

 
 
Sak 92/17 Kommende arrangementer 

04. sept Kretsstyremøte  - OK 
15. sept Rover 5-kamp - OK 
22. sept Peff 3 - OK 
09. okt  Kretsstyremøte - OK 
20. okt  Speiding er UTE - OK  
27. okt  Rovertur – ikke mottatt info. 
30. okt  Kretsting – Eik 
Vedtak: tatt til orientering. 

 
 
Sak 93/17 Utmerkelser 

Hvem i kretsen fortjener utmerkelser. Kretsstyret setter opp liste over 
kandidater til Sølvulven, Hederstegn og Æreskniven. 
Vedtak: Følges opp av kretsleder og kretssekretær. 
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