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Referat kretsstyremøte mandag 27. august 2018 Kretskontoret 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Hanna Davidsen, Johannes Botne 
Anders Øilo Marcussen, og Ole Harald Flåten 

Forfall: Victoria Stensrud Johnsen og Lars Erik Ulvund  
 
 
 
Sak 69/18 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 4. juni 2018.  
Vedtak: Godkjent 

 
 

Sak 70/18 Speiding er UTE 21.-23. september 
Vi inviterer KM også.  Johannes sender ut invitasjon med påmelding. Victoria 
lage merke? Program med aktiviteter ble satt opp 
Vedtak: Tatt til orientering  
 

 
Sak 71/18 Oppfølging av grupper 

Vi fortsetter arbeidet med å følge opp grupper som ønsker hjelp og vil 
samtidig jobbe med å få mer «trøkk» i Larviksområdet. NSF har gitt beskjed 
om at grupper som ikke oppfyller minstekravet ikke kan nedlegges. Kretsstyret 
stiller seg undrende til dette i og med vedtaket på siste speiderting. 
Vedtak: Arbeidet fortsetter 

 
 
Sak 72/18 Kommende arrangementer 

1. sept  Natt i Naturen/friluftslivets uke, Karlsvika 
21.-23. sept Speiding er UTE, Karlsvika 
8. oktober Kretsstyremøte   
12.-14. okt Peff 3 
30. okt  Kretsting 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 73/18 Friluftslivets uke og Teltjakten 

Kretsen har tatt på seg å arrangere Teltjakten 2018 i Vestfold: 
https://www.norskfriluftsliv.no/teltjakten-sondag-10-september/ (fra 2017). 
Fevang og Alf tar seg av dette. Lars Erik lager oppgaver til Natt i Naturen. Vi 
må sende ut påminnelse i mai neste år selv om det står på terminlista. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 74/18 Oppnevninger 

Oppnevninger til ledertrenere. For å kunne delta på ledertrenerkurs må man 
først være oppnevnt. Anders er oppnevnt til hoveddommer for nasjonal 
femkamp. 
Vedtak: Følgende oppnevnes til ledertrenere: Christine Odden, Ellen 
Kristiansen og Andreas Botne 

 
 

Sak 75/18 Kretsleir 2019 
Kretsleiren blir på Nordtangen 
https://kmspeider.no/nordtangen/category1095.html ved Gran på Hadeland 
Tidspunktet blir uke 27: 29. juni-6. juli 2019. Leirområdet er leid inklusiv utstyr 
til aktiviteter (kanoer, etc). Det er ikke lov å grave i området, det er derfor 
sentrale fettfeller. Haikeområdet er godt. Det er behov for haikeansvarlig og 
flere i stab. Gruppene oppfordres til å invitere vennskapsgrupper og allerede 
nå forberede gruppebidrag. Det er mulig å ta toget helt fram (ekstra stopp 
bestilles for kr 500). 
Vedtak: Komiteen fortsetter arbeidet 

 
 

Sak 76/18 Forberedelse til terminliste 2019 
Ledersamling januar + høst, ikke i mai. Sjekke ut med ledertrenerne, peff- og 
flokkombud. Forslag klart til neste møte. 
Vedtak: Alle går gjennom terminliste og kommer med innspill. 
 
 

Sak 77/18 Kurs for ledere 
Vi jobber videre med kurs i friluftslivsledelse. Ledertrenere kurses i NSF. 
Vedtak: Alf følger opp. 
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