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Referat fra kretsstyremøte mandag 1. april 2019  
 

Til	stede:	Alf-Arne	Kristoffersen,	Johannes	Botne,	Victoria	Stensrud	Johnsen	og	
Magnus	Helmer	Hansen	samt	Ole	Harald	Flåten.	
Forfall:	Anders	Øilo	Marcussen	og	Lars	Erik	Ulvund.	
 
 
Sak 45/19 Referatsaker 

A. Referat fra kretsstyremøte 18. mars 2019. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 18. mars godkjent uten 
kommentarer. 
 

B. Referat/oppsummering fra KL/KS 
Alf og Victoria deltok. Speiderstyret var svært tilstedeværende og mer 
tilgjengelig enn tidligere. Mye kontaktskaping og erfaringsutveksling. 
Diskuterte blant annet hva kretsene kan bli bedre på (Molde – rover), 
roverarbeid (Roverombud med representanter fra alle lag fungerer 
meget godt), studentspeiding, gruppeleders verktøykasse og 
profilering. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 

Sak 46/19 Ledertrenere 
Nye ledertrenere har vært på og holdt kurs (Trinn 1). Anders, Johannes og 
Christine er godt i gang med jobben. Ledertrenerkurset var meget bra og 
fortsetter til høsten. Alle har skrevet kurskontrakt. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 47/19 Oppfølging av grupper 

Det skal være møte med Stavernlederne førstkommende søndag. Avventer 
avtale med resten av gruppene som ønsker oppfølging. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 48/98 Tiurleiken 

Bø KM blir med. Inviteres til kretsleir? Informasjon er sendt ut.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 49/19 Småspeidersamling 

Invitasjon er også sendt KM. Bestille 300 merker – trykket. Premie: 
førstehjelpssett. 
Vedtak: Tatt til orientering. 



Vestfold krets av Norges speiderforbund 
kontor@vestfoldspeiderne.no   
www.vestfoldspeiderne.no   
 
 
Sak 50/19 Kommende arrangementer 

01.april Kretsstyremøte - OK 
26.-28. april Tiurleiken - OK 
27. april Småspeidersamling - OK 
3.-5. mai Peff 1 - OK 
06. mai Kretsstyremøte - OK 
03. juni  Kretsstyremøte sommeravslutning – OK avklare sted 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 51/19 Speiding er UTE m JOTA/JOTI 18.-20. oktober 
Vi Fortsetter planlegging. Ansvarlig i Kretsstyret blir Johannes. Vi ønsker å ha 
dette på Torød, dette er OK men speidergruppa presiserer at arrangøren MÅ 
sørge for skikkelig rydding og at opplegget med radiogutta organiseres bedre 
enn sist. Program som i søknad til VBUR. Satse på mat. Anders hører med Rolf 
om brannvern. Bruskasseklatring (Johannes sjekker), Flaskerakett, SBG med 
(Lars Erik), Fotokurs (OH sjekker med Birdy/kommunikasjonsnettverket). Vi 
benytter Dropbox til ideer. 
Vedtak: Planleggingen fortsetter på nett og neste møte. 
 

 
 
Sak 52/19 Friluftslivsledelse 

Christine, Lars Erik og Johannes danner prosjektgruppe. Kontakte 
friluftsnettverket. Satse på kano. 
Vedtak: Tas opp på neste møte. 
 
 

Sak 53/19 Vararepresentant til FNF 
Mats Carlsen stiller som vararepresentant til FNF. 
Vedtak: Mats Carlsen (3. Nøtterøy) er kretsens vararepresentant i FNF. 
 

 
Sak 54/19 Kurs/workshop 

Kurs/workshop i effektive kretsting, styremøter etc. Kan dette holdes for hele 
kretsapparatet. Kretssekretær følger opp til neste møte. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 55/19 Speidereiendommer Larvik 
Regelverk etterlyses og tas opp på neste møte. Magnus følger opp. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 56/19 Studentspeiding 

Kretssekretær sjekker med USN om hvilke muligheter vi har for å etablere 
studentspeiding på Bakkenteigen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


