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Referat kretsstyremøte mandag 9. april 2018  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Hanna Davidsen, Anders Øilo Marcussen, Victoria Stensrud 
Johnsen og Lars Erik Ulvund samt Ole Harald Flåten 
Forfall: Johannes Botne (skole) 
 
 
 
Sak 33/18 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 12. mars 2018.  
Vedtak: Referat fra styremøte 12. mars 2018 ble godkjent uten endringer.  
 
 

Sak 34/18 Speiding er UTE 
Oppfølging av planlegging og framdrift. Det bør arrangeres et bålkurs 
(opptenning, båltyper, treslag, bruk av knusk og tennstål, etc) både for ledere, 
rovere og speidere. Hvem: Sven Erik? 
Anders hører med Rolf om å holde brannkurs. Leirbålslederkurs ved Kurt? 
Førstehjelpskurs ved RBG 
Vedtak: Alle innspill og ideer legges i DropBox.  
 

 
Sak 35/18 Oppfølging av grupper 

Videre arbeid og oppfølging. Sjekke opp Speidereiendommer Larvik. Hve sier 
vedtektene her, det er en forening. Høre med Jørgen. Kretssekretær følger 
opp. Nykirke – mulighet for nystart her? Kretssekretær følger opp. 
«Veien videre i Larvik» Kretsleder følger opp. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 36/18 Lederkontrakter 

Oppfølging fra forrige møte bla.a: kostnader og praktiske hensyn – eventuelt 
hvordan andre gjør dette (KL/KS) og om noe av dette kan gi studiepoeng. Det 
viser seg at slike kurs ikke kan gi studiepoeng, men er likevel viktige på en CV. 
Når det gjelder Trekløver-Gilwell gis det støtte for den delen av kurset som 
ikke støttes av Lederfond/gruppe/kommune. Dvs at man MÅ søke andre 
støtteordninger parallelt med kretsen. Ved TG skal prosjektarbeidet gjøres i 
krets. Det dekkes ikke reisekostnader i forbindelse med TG-trening, dette kan 
dog søkes om på kretsens årlige støtte til ledertrening, forutsatt at reise er 
foretatt på billigst mulig måte. 
Kurs må være gjennomført før man søker og det gjøres avtale på forhånd. 
Kretssekretær lager forslag med Lederfondet som mal innen neste møte. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 37/18 Oppfølging av prosjekter (VBUR) 

Oppfølging fra forrige møte:  

• Friluftslivsledelse – Kretssekretær følger opp noen som kan holde i 
dette. Tas på neste møte. 

• Foreningsarena – Holdes i av Johannes i forbindelse med Speiding er 
UTE 

• Lederkontrakt – Regelverk på neste møte. Alle kretsens kurs er gratis. 
Vedtak: Følges opp på neste møte. 

 
 
Sak 38/18 Kommende arrangementer 

9. april  Kretsstyremøte - gjennomført 
14. april 100-årsjubileum Holmestrand - Alf 
20.-22. april Tiurleiken – under kontroll 
21. april Småspeidersamlingen – under kontroll 
7. mai  Kretsstyremøte - Tønsberg 
8. mai  Småspeiderledersamling – Invitasjon sendt ut 
23. mai Ledersamling med lederstart – blir uten lederstart.  

Kurs med Elisabeth? (Forespurt).  
Plan B: Førstehjelpskurs ved RGB 

4. juni  Kretsstyremøte – sommeravslutning på Løvøya 
15. juni NM i speiding - Ok 
1. sept  Natt i Naturen/friluftslivets uke – sende ut info 
3. sept  Kretsstyremøte - OK 
8. oktober Kretsstyremøte - OK 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 39/18 Natt i naturen /Friluftslivets uke 

Blir i år på Karlsvika. Alf og Lars-Erik er med i planleggingsgruppa 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 40/18 Årsmøte VBUR 

Årsmøtet startet med en meget interessant bolk med foredrag/workshop. Alf-
Arne ble innvalgt i valgkomiteen og Kurt ble valgt inn som medlem i VBUR. 
Nye medlemmer i VBUR er DNT Ung og Rød Ungdom. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 41/18 Kretsleir 
Det ser ut til at det blir Lunde i Telemark. Hanna og Anders inviterer Grenland 
til planleggingsmøte. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 42/18 Rullering av Tiurleik- og Småspeidersamling 

Vi ønsker oss et system hvor ansvaret for planlegging av Småspeidersamlingen 
rullerer rettferdig mellom de ulike deler av kretsen. Tiurleikkomiteen 
oppnevnes av kretsstyret årlig og med NSF/KM som ansvarlig annet hvert år. 
Det foreslås å la gruppene som har ansvaret for Småspeidersamlingen 
nominere medlemmer til Tiurleikkomiteen. Det lages oppgavesett som de 
arrangerende gruppene kan hente fra Kretskontoret. 
Vedtak: Ansvaret for småspeidersamlingen fra og med 2019 blir: 
2019: Larvik og Brunlanes 
2020: Tønsberg, Oseberg og Høyjord 
2021: Horten og Holmestrand 
2022: Færder og Husøy 
2023: Sandefjord og Fevang 
Gruppene får også ansvaret for å nominere medlemmer til Tiurleikkomiteen 
som oppnevnes av Kretsstyret. 
 
 

Sak 43/18 Samarbeidsmøte KM 
Vi bør ha et samarbeidsmøte med Km så raskt som mulig etter Tiurleiken. 
Blant annet må retningslinjene for Tiurleiken endelig stadfestes. Alf-Arne 
koordinerer dette. 
Vedtak: Kretsleder inviterer til fellesmøte med Km rett etter Tiurleiken. 
 
 

Sak 44/18 Rapport KL/KS 
Hanna og Alf-Arne har vært på KL/KS-samling på Gjøvik. Det ble blant annet 
jobbet en del med sammenslåing av kretser og stemmerettssystemet på 
Speiderting heretter. NSF har i dag rundt 19.000 medlemmer og man må se 
gjennom lover og regler for å fortsatt sikre demokratiprinsippene. Den 
vanskelige samtalen ble også tatt opp. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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