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Referat kretsstyremøte per SKYPE november/desember 2019  
 

På nett: Alf-Arne Kristoffersen, Magnus Helmer Hansen, Anders Øilo Marcussen, og 
Lars Erik Ulvund samt Ole Harald Flåten.  
Forfall: Victoria Stensrud Johnsen og Johannes Botne. 
 
 
Sak 100/19 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 7. oktober 2019. 
Vedtak: Vedtatt uten bemerkninger. 

 
Sak 101/19 Saker fra kretstinget 

Henstilling fra Kristin Øilo, Husøy Sjø – vedtatt oversendt kretsstyret mot en stemme av 
kretstinget: 
 
«Henstilling til Kretsstyret. 
Husøy sjø speidergruppe henstiller til kretsstyret i Vestfold om at arrangørkomiteen for 
Kretskonkurransen «Tiurleiken» endrer sin praksis i at ledere og speider ligger i leir på adskilte 
områder. 
For vår gruppe og flere andre har dette vist seg uheldig da vi har overgang fra småspeider til 
tropp i begynnelsen av året, og dette blir den første turen overnattingsturen i telt for mange 
av de yngste speiderne. 
Vi er klar over at dette er en konkurranse som skal kvalifisere til NM, men tror ikke det er 
nødvendig å arrangere et mini NM av den grunn. Det er kun noen få patruljer som skal til NM, 
de flinkeste vil kunne vise hvem de er uansett om de ligger i leir med eller uten ledere. For 
resten bør dette være en fin opplevelse uten alt stresset rundt NM lignende forhold hvis 
lederne bidrar til hyggelig stemning i leiren mellom konkurranseøktene. 
 
Vennlig hilsen 
Kristin Øilo 
Gruppeleder Husøy sjø speidergruppe» 
 
Vedtak: Kretsstyret støtter forslaget fra Husøy Sjø og oversender til Tiurleikkomiteen for 
innarbeidelse i reglementet. 
 
Henstilling fra Charlotte Garder, Tønsberg: 
 
«Forslag til Tiurleiken. 
- Det ble avgjort for en tid siden at det var «kretsene» (Tønsberg og Nøtterøy) skulle arr. 
Tiurleiken 2020, hvorfor er ikke «kretsene» involvert? 
- Hva skal vi gjøre? Hva med stedet? Er det avgjort hvor? Hvem ordner doer? 
- Hvorfor er oppgavene sendt ut? 
- Ønsker at årets komitee ikke er med flere ganger. 
30/10.19 Charlotte Garder» 
Vedtak: Dette er en sak for Tiurleikkomiteen og oversendes den nye komiteen på deres første 
møte. 
 

Sak 102/19 Ambassadør til landsleiren 
Se vedlegg. Alf fortalte litt om hvordan det var å være ambassadør ved forrige landsleir. Hvem 
vil bli ambassadør? 
Vedtak: Vi etterlyser ambassadør i kretsen. 
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Sak 103/19 Speidereiendommer Larvik 

Regelverk etterlyses fremdeles. Ennå ikke mottatt. Etterlyses offisielt.  
Vedtak: Dette bør fremskaffes snarest. 
 

Sak 104/19 Møte med KM 
Møtet ble avlyst. Forsøker igjen på nyåret. Vi forslår mandag 20. på 
kretskontoret.  
Vedtak: Vi inviterer mandag 20. januar 2020. 
 

Sak 105/19 Vinterspeiding er UTE 28. februar - 1. mars 
Lage arrangementet som sist. Kretssekretær ordner sted, avtale med 
skianlegg, etc. Undersøke om det kan lages hauger til snøhule. Helstekt gris 
med mer som sist – Johannes skaffer og Alf marinerer. Lage grill. Skitur og 
bakkeaktiviteter på lørdag. Lars Erik blir med i planleggingsgruppa. Søk, grave 
hule, Skileik. Etterlyser medarrangører i kretsen. Victoria lager merker. Tenke 
mer på tema og rammer. 
Vedtak: Arrangeres på Fagerfjell. Annonserer etter prosjektdeltakere i kretsen. 

 
Sak 106/19 Kommende arrangementer 

6. januar Kretsstyremøte med ombud og utvalg – Villa Møllebakken. 
20. januar Felles kretsstyremøte med KM på Villa Møllebakken. 
30. januar Ledersamling, tema om ledertrening og emnekurs, Horten? 
03. februar Kretsstyremøte 
28.feb-1.mars Vinterspeiding er UTE 
03. mars Kretstingets årsmøte, Villa Møllebakken.  

Høre med Oseberg/Tønsberg om arrangør. 
Vedtak: tatt til orientering. 

 
Sak 107/19 Vbur søknader 2020 

Forslag til prosjekter/søknader? 
Gjeldende søknader:  

• Ny giv – gjennomført to år kan søke ett år til. 
• Lederkontrakt – gjennomført to år kan søke ett år til. 
• Speiding er UTE – ferdig, kan f.eks søke VINTERspeiding er UTE koblet 

med friluftslivkurs/-satsing. 
Vedtak: Lage søknader på basis av tidligere søknader. 

 
Sak 108/19 Støtte til lederkurs utenfor kretsen 

Det er mottatt søknad om støtte fra Johannes Botne. I tillegg er det kommet 
søknad fra Ola Strand om dekning av gjenstående på TG-kurs. 
Søknadssummen er ganske lik og det avsatte beløpet deles likt mellom de to 
søkerne 
Vedtak: Støtten fordeles mellom de to søkerne med kr 5.000 til hver. 

 


