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Referat kretsstyremøte 11. januar kl 18:00 2021 på Zoom 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, samt Ole Harald 
Flåten  
Forfall: Magnus Helmer Hansen, Mats Carlsen og Kristine Slettom 
Ledertrenere: Kai Johannessen, Espen Garder, Kai Ingebrigtsen 
 
Sak 01/21 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 18. desember 2020  
Vedtak: referat fra kretsstyremøte 18. desember 2020 godkjent uten endringer 
  

Sak 02/21 Roversatsing framover  
Morten jobber videre med plan for roversatsing 2021.  
Søknad om fangsbasert friluftsliv. Matauk vår og høst. Fluefiskekurs. I 
min.speiding er det nå mulig å sende SMS til alle registrerte rovere. 
Vedtak: Morten følger opp roversatsingen og rapporterer på kretsstyremøtet. 

 
Sak 03/21 Vinterspeiding er UTE 

Alf har planlagt denne men ikke fått hjelp fra noen ennå. Per i dag er det kun 
aktuelt med en-manns overnattinger (hengekøyer – furuskog). Merkedammen 
er et godt hengekøyeområde. Kort avstand. Ski, skøyter, aking, primitiv mat, 
patruljekonkurranser. Lage igloo/snøhule. Isfiske. Felles grilling lørdag, ellers 
mat selv. Morten sjekker gris, påmelding 14 dager før. Trenger en ansvarlig for 
sikkerhet og smittevern. Starter lørdag morgen pga dagslys, selvsagt lov å 
komme fredag. Sjekke toalett. Påmelding: allergier/dietter.  
Vedtak: Vinterspeiding er UTE holdes som planlagt på Merkedammen. 
 

Sak 04/21 Småspeidersamlingen 
Mats skaffer arrangører til Småspeidersamlingen 2021. Opplegg er klart, men 
noen må ta ansvar. Undersøker videre til møte. 
Vedtak: Mats jobber videre med å skaffe arrangør og melder tilbake til 
kretskontoret. 
  

Sak 05/21 Tiurleiken 
Espen Garder og Ove Bartho er i vår komité Det blir ett innledende møte med 
KM om Tiurleiken i løpet av de nærmeste uker. Ser på om det skal 
gjennomføres som desentralisert NM 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 06/21 Ledersamling januar 

Ledersamlingen 26. januar går digitalt. Program: Desentralisert landsleir – 
invitere NSF og Håvard/Birdy. Alf inviterer.  Diskusjon med gruppene om 
behov for hjelp og samarbeid framover. 
Vedtak: Ledersamling 26. januar går på Zoom. 
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Sak 07/21 Oppfølging av grupper/aktiviteter 2021/Møte med ledertrenerne 
Momenter fra diskusjonen:  
De fleste grupper sliter med hardkjør på lederne. Hva kan vi gjøre for å 
avhjelpe, støtte, inspirere og motivere?  
Rekruttere de som har begynt å bruke naturen pga korona.  
Det viktigste er å ta vare på de vi har.  
Mange er klar for kurs. Forespørsel om kursbehov til gruppene. (google.dok) 
Fysiske ledermøter rundt bålet er viktig i gruppene!  
Rovere er viktig: gi hjelp til program og aktivitet. Viktigste kilde til rekruttering 
av ledere. Husk involvering og gi ansvar samtidig som de får frihet. Roverne 
med på ledermøter.  
Kretsen må ha tett kontakt med gruppene. Skape plasser for ideoverføring.  
Kaffeprat med lederne – uformell prat på zoom kl 20:00-20:30 med start 
førstkommende mandag. SMS ledere og rovere. 
Følge opp gruppelederne med en telefon. 
Peffkurs skal gjennomføres, koronatilpasses. 
Vedtak: Kretsstyret jobber videre med de ideer og tanker som kom frem på 
møtet med ledertrenerne og bruker momenter fra dette i kontakten med 
ledere og rovere i tiden fremover. 

 
Sak 08/21 Speiderhytter inn på tippemiddellista 

Sammen med FNF jobber vi for at speiderhus og -hytter skal komme inn under 
samme kriterier som idrettsanlegg. Vi starter med en befaring sammen med 
spillemiddelkonsulenten på hus og hytter i Tønsberg kommune. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 09/21 Æreskniven 
Kretsstyret ønsker å gi honnør til Reidun Lislebø Løkkemyhr (Sandefjord) for 
hennes utrettelige innsats på å redde speidergruppa fra nedleggelse og få den 
på fote igjen. 
Vedtak: NSFs æreskniv tildeles Reidun Lislebø Løkkemyhr. 
 

 
Sak 10/21 Åregaffern 2021  

Kandidater ble drøftet. Dersom det blir digitalt årsmøte utgår denne i år. 
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