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Referat kretsstyremøte mandag 7. mai 2018  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, og Lars Erik Ulvund samt Ole Harald 
Flåten 
Forfall: Hanna Davidsen, Victoria Stensrud Johnsen og Johannes Botne 
 
 
Sak 45/18 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 9. april 2018.  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 9.april godkjent uten kommentarer. 
 
 

Sak 46/18 Speiding er UTE 21.-23. september 
Oppfølging av planlegging og framdrift. Kretssekretær undersøker om det kan 
arrangeres på Karlsvika i stedet for Melsom. 
Jostein tar leirbålslederkurset. Neste gang se på system for påmelding og 
bestemme aktiviteter. Alle benytter Dropbox. 
Vedtak: De siste planer legges på neste møte. 
 

 
Sak 47/18 Oppfølging av grupper 

Videre arbeid og oppfølging: 

• Speidereiendommer Larvik – Styreleder kontaktet for å få vedtekter, 
etc. Følges opp av kretssekretær 

• Nykirke – en person på Nykirke undersøker om det er 
interesse/interessenter når det gjelder restart av gruppe. 
Kretssekretær følger opp. 

• «Veien videre i Larvik»  - 6. Larvik diskuterer sammenslåing eller start 
av Gilde. Hva med Larviksgildene, kan de bidra? Alf følger opp Larvik. 

Vedtak: Følges opp videre og rapporteres på neste kretsstyremøte. 
 

 
Sak 48/18 Lederkontrakter 

Forslag til regler og søknadskjema ble gjennomgått og godkjent etter noen 
endringer. Endelig tekst vedlagt. 
Vedtak: Regler for Vestfold krets Lederfond godkjennes. 
 

 
Sak 49/18 Kommende arrangementer 

7. mai  Kretsstyremøte – Tønsberg OK 
8. mai  Småspeiderledersamling – Fevang – flyttes til 4. juni 
23. mai Ledersamling med lederstart – blir uten lederstart. Horten.  

Kurs med Elisabeth - OK 
4. juni  Kretsstyremøte – sommeravslutning på Løvøya OK 
15. juni NM i speiding - OK 
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1. sept  Natt i Naturen/friluftslivets uke - OK 
3. sept  Kretsstyremøte - OK 
8. oktober Kretsstyremøte  - OK 
 

 
Sak 50/18 Tiurleiken / Småspeidersamlingen 

Mye hittegods etter Tiurleiken, ingen har etterlyst sakene, selv det med navn 
på. Kretsleder lager en mappe med oppgaver for Småspeidersamlinger som 
arrangørene kan benytte. Viktig at kretskontoret holdes informert. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
 
Sak 51/18 Oppnevninger 

Eventuelle oppnevninger til ombud, utvalg og ledertrenere. 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 52/18 Kretsleir 
Det er sendt e-post til Grenland med ønske om møte for å gå gjenom planene. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 

Sak 53/18 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 med KM. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 

Sak 54/18 KL/KS 
Vestfold krets tilbyr seg å være teknisk arrangør for KL/KS i mars 2019. 
Kretssekretær undersøker nærmere hva dette består i. Forslaget er å ha det 
på Havna med aktiviteter og middag på Aktiv Fritid. 
Vedtak: Kretssekretær undersøker nærmere hva det innebærer å være vert for 
KL/KS i mars 2019. 
 
 

Sak 55/18 Jubileum 
Kretsen er 100 år i år, KM er 15 år og NM er 30 år. Dette bør feires med kake 
på NM i Speiding. Alf følger opp. 
Vedtak: Kretsleder følger opp kakeideen. 
 
 

Sak 56/18 Sølvulven 
Vi har mange som burde ha Sølvulven. Kretssekretær setter opp liste og 
forslag til søknad. 
Vedtak: Kretssekretær lager nominasjonsliste/søknad for Sølvulven. 
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Sak 57/18 Infonettverk i Vestfold 
Vi bør etablere en pressepatrulje i kretsen, helst med utspring i Infonettverket 
i NSF. Kretssekretær følger opp. 
Vedtak: Kretssekretær undersøker mulighetene for å etablere en 
pressepatrulje/infonettverk i kretsen. 
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