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Referat kretsstyremøte mandag 08. januar 2018  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Anders Øilo Marcussen, Victoria Stensrud 
Johnsen og Hanna Davidsen samt Ole Harald Flåten 
Forfall: Christine Odden 
 
 
Sak 1/18 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 4. desember 2017 
Vedtak: Referat fra møte 4. desember 2017 godkjent uten endringer.  
 
 

Sak 2/18 Speiding er UTE 
Forslag til aktiviteter legges i Dropbox. Kretssekretær undersøker med Sven 
Erik om bruk av Melsom. Hvis OK må også den lokale velforening kontaktes. 
Vedtak: Alle jobber videre med aktiviteter og kontakter til arrangementet og 
legger dette i Dropbox. 
 

 
Sak 3/18 Oppfølging av grupper 

Følgende grupper tilfredsstiller ikke NSFs nye retningslinjer (eller er i 
grenseland) og må følges opp.. 
 
Innkalle til møte 28. februar hos Larvik MS 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 
I tillegg inviteres: 

• 1. Stavern – 8 medlemmer – 5 under 26 år (tar ikke inn gutter) 

• Stiftelsen Speidereiendommer i Larvik 

• Brunlanes FSK 

• Larvik MS 
 
Legges ned med gruppetingsvedtak og midler overføres nærmeste 
speidergrupper. Kretsleder følger opp: 

• Helgerød – 4 medlemmer ingen under 26 år 

• 1. Nykirke – 3 medlemmer ingen under 26 år  
 
Oppløses: 

• Våle – 1 medlem ingen under 26 år 
 
Kretsleder og kretsleder har avtalt møte med lederne i Brunlanes FSK 25. 
januar. 
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Vedtak 1: Våle speidergruppe vedtas oppløst da det ikke er eller har vært 
aktivitet på mange år og ikke er aktuelt med gjenoppstart der. Eventuelle 
midler tilfaller kretsen/speiderarbeidet i nærheten. Kontaktperson og NSF 
informeres. 
 
Vedtak 2: Alle speidergruppene i Larvik-området inviteres til felles møte om 
speiderarbeidet i området. Hva gjør vi med «sovende speidergrupper», kan de 
revitaliseres, slås sammen eller skal de legges ned? Hva kan kretsen gjøre for å 
hjelpe til. Møtet arrangeres hos Larvik MS 28. februar kl 18-21. 

 
 
Sak 4/18 Vestfold krets 100 år i 2018 

Jubileumsmerket er trykket ferdig og deles ut gratis til kretsens medlemmer 
(ett per medlem). Merkene deles kun ut på kretsarrangement. 
Kretsleders leirbålskappe er nesten ferdig. Alf-Arne fullfører. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 5/18 Nasjonal ledertrenersamling 

Fra kretsen deltok Kai Johannessen, Kai Ingebriktsen og Johannes Botne. I 
tillegg deltok en rekke i stab.  
Vedtak: tatt til orientering 
 
 

Sak 6/18 Søknader VBUR 
Kretsstyret valgte ut tre prosjekter som prioritert til søknad VBUR 2018. I 
tillegg ble alle kretsens arrangement lagt inn i arrangementsøknaden, med 
unntak av kretsstyremøter. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 7/18 Ledersamling med Lederstart 

Den 24. januar arrangerer vi ledersamling med lederstart. Tema er 
utenforskap/alle skal med, og vi får besøk fra NSF. Stedet er Fevang, storsalen. 
Starter med felles bespisning (pizza). Lederstart og ledersamling splitter seg 
deretter og går hver til sitt. Det deles ut jubileumsmerker. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 8/18 Kommende arrangementer 

8. jan  Kretsstyremøte - Tønsberg 
19.-21. jan Nasjonal Ledertreningsamling 
24. jan  Ledersamling med Lederstart – Fevang 
25. jan  Møte med Brunlanes FSK 
05. feb  Kretsstyremøte - Tønsberg 
09.-11. feb Peff 2 
28. feb  Møte Larvikgruppene 
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05. mars Årsmøte FNF - Tønsberg 
06. mars Kretstingets årsmøte – Sandefjord 
Vedtak: tatt til orientering 

 
 
Sak 9/18 Kretskontor 

Vi overtar leieavtalen på kretskontoret fra 1. mars. Vi sier opp postboks og 
setter opp postkasse ute. 
Vedtak: Vestfold krets av NSF overtar leiekontrakten på kretskontoret fra 1. 
mars 2018. 

 
 
Sak 10/18 Kretsleir 

Grenland ønsker å arrangere kretsleir sammen med oss i 2019. Personer til en 
felles komite for kretsleir i 2019 ble oppnevnt og Anders får ansvaret for å 
komme med forslag til møtedatoer. 
Vedtak: Hanna Davidsen, Anders Øilo Marcussen og Lars Erik Ulvuen 
oppnevnes til kretsens representanter i en felles kretsleirkomite med Grenland. 
 

Sak 11/18 Kretstingets årsmøte 
Årsmøtet skal arrangeres i sandefjord. Kretsstyrets forslag til møteledere er 
Hanna Davidsen og Henning Marcussen. 
Vedtak: Innkalling og saksliste gjøres klar på neste kretsstyremøte. 
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