
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
kontor@vestfoldspeiderne.no   
www.vestfoldspeiderne.no   
 

Referat kretsstyremøte mandag 04. desember 2017 på Tønsberg speiderhus 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Anders Øilo Marcussen og Hanna Davidsen 
samt Ole Harald Flåten 
Meldt forfall: Christine Odden og Victoria Stensrud Johnsen 
 
 
Sak 115/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 6. november 2017 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 6. november 2017 godkjent uten 
bemerkninger.  
 
 

Sak 116/17 Speiding er UTE 
Alle kom med forslag til en aktivitet. Disse samles i kretsstyrets DropBox og 
fylles på underveis. Det arbeides med å avholde arrangementet på Melsom og 
flere foreninger er kontaktet g interessert i å bidra med aktiviteter. 
Vedtak: Arrangementer arbeides videre med på neste kretsstyremøte.  
 

 
Sak 117/17 Oppfølging av grupper 

Følgende grupper tilfredsstiller ikke NSFs nye retningslinjer (eller er i 
grenseland) og må følges opp. Rapportering siden forrige møte. 
 
Innkalle til møte i januar/februar 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 
• 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 
 
Legges ned med gruppetingsvedtak og midler overføres nærmeste 
speidergrupper: 

• Helgerød – 4 medlemmer ingen under 26 år 
• 1. Nykirke – 3 medlemmer ingen under 26 år  

 
Oppløses (Kretssekretær har tatt kontakt avventer svar): 

• Våle – 1 medlem ingen under 26 år 
Vedtak: Gruppene følges opp av kretsleder og kretssekretær. 
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Sak 118/17 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 – gave overleveres på møte torsdag 7. desember.  

• Sette ned en jubileumskomité – Alf-Arne har kontaktet 
St.Georgsgildene i Vestfold og avventer svar. 

Vedtak: Jubileumsmerket trykkes i 1.500 eksemplarer. Ett gratis til hvert 
medlem. Deles ut på ledersamling i januar. 

 
Sak 119/17 Nasjonal ledertrenersamling 

Arrangeres på Knattholmen. Kretsen inviterer alle ledertrenerne samt de som 
har meldt interesse for å bli ledertrenere.  
Vedtak: Kretsen dekker deltakeravgift for de som er/vil bli ledertrenere og som 
bidrar i stab på minst to kommende kurs i kretsen. 
 
 

Sak 120/17 Søknader VBUR 
Kretssekretær klargjør søknader til VBUR. Søknadsfrist 15. januar. Forslag til 
prosjektsøknader gjennomgått og kommenteres innen utløpet av 2017.12.11 
Vedtak: Kretsens søknader til VBUR godkjennes endelig på neste 
kretsstyremøte.  

 
 
Sak 121/17 Ledersamling med Lederstart 

Den 24. januar arrangerer vi ledersamling med lederstart. Vi starter 
jubileumsåret med å dele ut gratis jubileumsmerker til alle deltagebde 
grupper. Merker deles kun ut på kretsens samlinger. Grupper som ikke deltar 
vil derfor ikke få jubileumsmerker. 
Ett tema kan være integrering og utenforskap – Alf undersøker med Cecilie og 
Elisabeth. 
Møtet holdes på Fevang. Påmelding 22.januar, matservering. 
Avtale med lederombudet om lederstart – Alf tar kontakt. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 122/17 Kommende arrangementer 

04. des  Kretsstyremøte m/juleavslutning Tønsberg 
08. jan  Kretsstyremøte 
15. jan  Søknadsfrist VBUR 
19.-21. jan Nasjonal Ledertreningsamling 
24. jan  Ledersamling med Lederstart 
05. feb  Kretsstyremøte 
09.-11. feb Peff 2 
06. mars Kretstingets årsmøte 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 123/17 Kretskontor 

VBUR ønsker ikke lenger å dele kontor med oss og flytter. Det betyr at vi 
enten fortsetter på samme sted (dobler da leiekostnadene) eller forsøker å 
finne annen løsning. Det var enighet om å fortsette samme sted forutsatt at 
leien er rimelig og at avtalen med Tønsberg kommune kan videreføres om 
møterom etc. 
Vedtak: Kretsen ønsker å fortsette leieforholdet. 

 
 
Sak 124/17 Oppfølging av ombud, utvalg og ledertrenere 

Kretsstyret ønsker å følge opp tillitsapparatet i kretsen slik at de føler seg 
ivaretatt og kan gjøre en best mulig jobb. Ønsker innspill fra ombud og utvalg 
om hvordan vi sikrer rekruttering til disse samt hvordan vi gir påfyll og 
stimulering.  
Kretsstyret vil invitere ombud og utvalg til minst to faste samlinger i året, en i 
forbindelse med kretsstyremøtet i juni og en i forbindelse med 
desembermøtet.   
Det er ønskelig med mer samarbeid med Grenland. Alf følger opp. 
Vedtak: Kretsstyret arbeider videre med å bedre «rammebetingelsene» for 
kretsapparatet. 

 
 


