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Referat kretsstyremøte mandag 9. oktober 2018 på Kretskontoret 
 

Til	stede:	Alf-Arne	Kristoffersen,	Hanna	Davidsen,	Johannes	Botne,	Victoria	
Stensrud	Johnsen	og	Ole	Harald	Flåten	
Forfall:	Anders	Øilo	Marcussen	og	Lars	Erik	Ulvund	
 
 
 
 
Sak 78/18 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 27. august 2018.  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 27. august 2018 godkjent uten endringer. 
 

 
Sak 79/18 Speiding er UTE 21.-23. september 

Ble avlyst og kretsstyret foreslår derfor et erstatningsarrangement 1.-3. 
februar på Fagerfjell. Kretssekretær sjekker sted og muligheter. Skileik, 
ispilking med mer kan inngå i arrangementet. De som har fått støtte til 
friluftslivkurs forespørres om å arrangere. 
Vedtak: Ettersom Speiding er UTE ble avlyst pga storm lages det et 
vinterarrangement 1.-3. februar. 
 

 
Sak 80/18 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. Det søkes om å få til 
møter sammen med ledertrenerne i fortrinnsvis Larvikområdet og 
Holmestrand. 
Vedtak: Kretsleder og kretssekretær følger opp. 

 
 
Sak 81/18 Kommende arrangementer 

30. okt  Kretsting – Torød - OK 
05. nov Kretsstyremøte - OK 
09-11. nov Rovertur - OK 
03. des  Kretsstyremøte – Med tillitsapparatet på Fevang. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 82/18 Friluftslivets uke og Teltjakten 

Vinneren av teltjakten ble Sven Erik Gunnerød etter uhildet trekning. Totalt 86 
personer dukket opp. 
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Det var ikke mange som deltok på Natt i Naturen/Friluftslivets uke. Til tross 
for at det sto på terminlista og ble annonsert før sommerferien må vi 
annonsere tidligere og oftere neste år. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 83/18 Oppnevninger 

Roverombudet består i 2018 av: Kristian Lien, Nora Helene Dingstad, Thea 
Haugbjørg og Hanna Davidsen (leder). 
Vedtak: Kristian Lien, Nora Helene Dingstad, Thea Haugbjørg oppnevnes som 
medlemmer av roverombudet og Hanna Davidsen oppnevnes som leder av 
roverombudet. 

 
 

Sak 84/18 Kretsleir 2019 
Kretsleiren blir på Nordtangen 
https://kmspeider.no/nordtangen/category1095.html ved Gran på Hadeland 
Hanna forbereder informasjon til kretstinget. Det etterlyses samtidig flere 
medlemmer til planlegging. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 

 
 

Sak 85/18 Kretsting 
a) Budsjett – forslag vedtatt oversendt kretstinget. Presenteres av Alf Arne. 
b) Terminliste – forslag vedtatt oversendt kretstinget. Presenteres av 

Johannes. 
c) Møteleder – Kretssekretær forespør Karl Fredrik. Hvis han ikke kan foreslås 

Hanna. 
d) Arbeidsoppgaver: Registrering: Hanna, Sekretær Ole Harald (Kristin i 

beredskap dersom OH ikke rekker tilbake fra Oslo). 
e) Orienteringer: Kretsleir: Anders, Roverur: Hanna, Speiderting: Alf Arne. 
Vedtak: Terminliste og budsjett vedtas oversendt kretstinget. 
 
 

Sak 86/18 Kurs for ledere 
Vi jobber videre med kurs i friluftslivsledelse. Kjøre dette opp mot 
Vinterspeiding er UTE og Speiding er UTE. 
Vedtak: Ta dette opp med de som har gjennomgått friluftslivkurs. 

 
 
Sak 87/18 Oppdatere eiendomsbase 

Det har vært spørsmål om å oppdatere eiendomsdatabasen. Lars-Erik ser på 
dette. 
Vedtak: Kretsstyret jobber videre med en ny database. 

 
 
 


