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Referat kretsstyremøte mandag 12. mars 2018  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Hanna Davidsen, Anders Øilo Marcussen, Victoria Stensrud 
Johnsen, Johannes Botne og Lars Erik Ulvund samt Ole Harald Flåten 
 
 
 
 
Sak 22/18 Referatsaker 

a) Referat fra kretsstyremøte 5. februar 2018.   
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 5. februar godkjent uten endringer. 
 

b) Kretstingets årsmøte 
Kretstingets årsmøte forløp meget bra og var godt tatt hånd om av 
Sandefjord speidergruppe. Protokoll er skrevet og distribuert via kretsens 
hjemmeside. 
Vedtak: tatt til etterretning. 

 
 

Sak 23/18 Speiding er UTE 
Dropboxen fylles opp med aktiviteter og forslag: Knivsliping, Sikkerhet på tur, 
Førstehjelp, Donut-løp, Lage lykter, Skinnverksted, Glokopp med mer. 
Påmelding i god tid slik at det blir tid til å fordele aktivitetene individuelt. 
Knarresmedprosjektet i Tønsberg stiller med langbuer og Hnefatafl og 
Havpadlerne med kajakk. Vi kobler flere foreninger med her. Holdes på 
Melsom. 
Vedtak: Johannes Botne tar ansvaret for planleggingen av arrangementet. 
Følges opp på alle kretsstyremøter. 
 

 
Sak 24/18 Oppfølging av grupper 

Larviksmøtet. 28. februar var godt besøkt (ca 20 stk) men det ble mye 
mimring på dette første møtet for å forsøke å få liv i speiderarbeidet i Larvik-
området, eventuelt legge ned sovende grupper. Alle grupper møtte unntatt 
Tjølling. Neste gang inviteres ikke Larvik MS og Brunlanes FSK da disse driver 
godt. 
Alf tar initiativ til et oppfølgingsmøte som vi bør planlegge godt med hensyn til 
motivering til videre drift. Kanskje benytte media og frivillig.no til å få tak i 
nytt blod? Speidereiendommer Larvik er ikke en stiftelse men registrert som 
en forening. Hva er deres vedtekter og hva skjer med dens eiendommer? 
Vedtak: Larvik er et prioritert område for revitalisering av speiderarbeidet og 
følges opp av kretsleder. Andre gruppebesøk planlegges via kretsstyrets 
lukkede FB-gruppe. 
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Sak 25/18 Kretsstyrets arbeidsform 

Kretsstyret fikk en gjennomgang av arbeidsmåter og fordelte oppgaver. 
Taushetserklæring ble undertegnet og merke delt ut. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
 
Sak 26/18 Lederkontrakte 

Konkrete forslag til praktisk gjennomføring/avtale lages. Grunntreningen og 
Peffkurs forutsetter avtale med egen gruppe. Emnekurs, 
ledertreningsutdanning og T/G krever avtale med krets. Ledertrener og T/G 
bør ha en forpliktelse i form av f.eks prosjekt. Det må diskuteres en praktisk 
tilrettelegging av dette. Det etableres individuelle avtaler men vi må ha noen 
enkle retningslinjer. Vi sjekker mer både kostnader og praktiske hensyn – 
eventuelt hvordan andre gjør dette (KL/KS) og det undersøkes om noe av 
dette kan gi studiepoeng. 
Vedtak: Følges opp på neste kretsstyremøte. 
 
 

Sak 27/18 Oppfølging av prosjekter (VBUR) 
Vi har fått godkjent alle tre prosjektene. Prosjekt «Lederavtale» er allerede 
satt i gang. De to andre er:  

• FRILUFTSLIVSLEDELSE: Speiding er friluftsliv. 
Gjennom økt fokus på spesialkunnskap om dette 
ønsker vi å gjøre lederne i kretsen mer trygge på seg 
selv i planlegging og gjennomføring av møter og turer i 
skog mark og sjø.  
Temaet skal være gjennomgående på alle relevante 
samlinger i kretsen og det skal arrangeres egne 
læringsturer for ledere med fokus på planlegging av tur 
og ruter, sikkerhet, turglede og aktiviteter.  

• SPEIDING ER UTE – FORENINGSARENA: Ved å 
benytte NSFs friluftslivsnettverk og kompetanse fra 
Høgskolemiljøet vil det bli bygget opp et aktivt 
friluftsnettverk i Vestfold.  
Tradisjonelt samler kretsen speidere og ledere til en 
Speiderfestival: «Speiding er UTE» hver høst. Nå 
ønsker vi å gjøre dette mer attraktivt for rovere 
(aldersgruppen 16-26) og ledere også. Gjennom et 
utstrakt samarbeid med andre organisasjoner vil vi 
rette fokus mot aktivitetsområder som ligger tett opp til 
speiding og som gruppene/medlemmene vil ha 
interesse av å bli bedre kjent med. Vi vil derfor under 
Speiding er UTE arrangere et foreningsmarked, hvor 
andre organisasjoner inviteres til å gi prøvesmak på 
sine aktiviteter med hensikt å få våre medlemmer 
interessert og på den måten lagge aktiviteten inn i det 
ordinære programmet i samarbeid med de inviterte 
organisasjoner. Dette kan være (eksempelvis) 
Havpadlerne (kajakkurs, redningskurs), Jeger og fisk 
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(fiske, mårfeller, registrering), Klatreforbundet 
(treklatring, rapellering, sikkerhet), Røde Kors 
(førstehjelp, søk), ornitologene (fugletitting, 
artsbestemmelse), mv.  
Det vil bli investert i utstyr slik at grupper som ønsker å 
fortsette aktivitetene i egen gruppe kan låne utstyr til 
dette fra kretsen (eks klatreutstyr, fluebindutstyr, osv).  
I stedet for å «miste» medlemmer til andre 
organisasjoner ønsker vi å lage en samarbeidsarena 
hvor vi samarbeider om medlemmer og aktiviteter, 
innenfor speidingens ramme.  
 

Kretssekretær jobber med å få en gruppe som kan bistå i 
prosjekt Friluftslivsledelse. Johannes tar med seg Prosjekt 
Foreningsarena som en naturlig del av Speiding er UTE. 
Kretssekretær kontakter andre foreninger/organisasjoner. 
Vedtak. Prosjektene følges opp på neste kretsstyremøte. 

 
 
Sak 28/18 Kommende arrangementer 

12. mars Kretsstyremøte – OK 
16.-18. mars KL/KS – Alf og Hanna 
22. mars Møte VBUR – Alf og Hanna og evt flere 
6.-8. april Peff 1 - OK 
6.-8. april Trening 1 – utsettes til høsten 
9. april  Kretsstyremøte – OK 
14. april 100-årsjubileum Holmestrand - Alf 
20.-22. april Tiurleiken - OK 
21. april Småspeidersamlingen – under planlegging 
7. mai  Kretsstyremøte -OK 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 29/18 Natt i naturen /Friluftslivets uke 

Blir i år på Karlsvika. Alf er med i arrangementskomiteen og vil ha med seg 
yngre krefter. Lars-Erik blir også med. 
Vedtak: Lars-Erik blir med i arrangementskomiteen for Natt i naturen.. 

 
 
Sak 30/18 Årsmøte VBUR 

VBUR avholder årsmøte på Fylkeshuset i Tønsberg 22. mars kl 16-21:30. 
Obligatorisk oppmøte. Vi stiller med minst to stk. 
Vedtak: Hanna og Alf stiller for kretsen. 
 
 

Sak 31/18 Kretsleir 
Grenland krets har lovet å komme med personer til en felles komite etter 
deres årsmøte. Kretssekretær følger opp. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 32/18 Sjøspeiding 

Loggen Kystlag i Tønsberg har henvendt seg til kretskontoret for å få hjelp til 
et møte om sjøspeiding. De ønsker å samarbeide med landbaserte 
speidergrupper som ønsker sjøspeideraktiviteter. 2.Nøtterøy og Oseberg er 
interesserte. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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