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Referat fra kretsstyremøte 7. juni 2021 på Zoom  
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Andreas Nornes, 

Karen Paulsen og Janne Fongen samt Ole Harald Flåten 
  
  
 
Sak 53/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 3. mai 2021. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 3. mai godkjent uten endringer. 

• Johannes og Anders: Tiurleiken arrangert med god suksess på Eik, over 200 
totalt på flere steder. Anders og Johannes syklet rundt og besøkte alle 
deltakerne. Vinneren av kretsbanner og konkurranse var Tønsberg. Johannes 
leverte kretsbanneret torsdag forrige uke. Har begynt å planlegge NM på 
Karlsvika neste helg.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport. Økonomien er tilfredsstillende. Har fått 
MVA-oppmuntringspenenger fra NSF.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 54/21 Oppfølging av grupper 
Janne: Kontaktet 1. Nøtterøy: 
CORONA: stort sett klart seg veldig bra. De har vanlige møter 1 gang i uka.  
AGENDA: drar på leir sammen med Tbg, Oseberg og 3.Nøtterøy på Hvaler i sommer. 
De blir 130 personer!  
ROVER: Roverne er superaktive og samarbeider med Tbg. Det er lenge siden gruppa 
har hatt et så aktivt roverlag! Roverne deltar på troppsmøter (i begge gruppene!) og 
er med på turer og leir. Så vidt Per-Ole vet er det ingen av dem som skal på roverleir i 
sommer.  
LEDERE OG KURS: De har en bra ledergruppe! Per-Ole sliter med å få sendt lederne 
på kurs, men synes det er viktigere å beholde lederne i gruppa fremfor å mase på 
dem om å ta kurs. Han mener lederne hans er "oppegående" og at behovet for kurs 
egentlig ikke er så stort. Peffer/asser deltar på peff-kurs.  
REKRUTTERING: Økning i Troppen (speidere tar med seg venner på speidermøte) -23 
speidere (lenge siden de har hatt en så stor Tropp!), en liten nedgang i Flokken - 9 
småspeidere. Før Corona pleide de å rekruttere gjennom familiedag/åpen dag/basar. 
Ellers har de kampanjer på nett og plakater i området (tidligere informerte de på 
skoler, men det er ikke lov lenger. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 55/21 Kaffeprat 

I dag: Ansvarlig Karen 
Lodde interessen for videre kaffeprat på sommerens leirer. Fast gjeng som møter 
opp. Fint med digitale møter. La grupper være vertskap og kretsstyret besøker. Fint å 
la ansvaret rotere i kretsstyret. Veldig bra spesielt i forhånd av store arrangement. 
Æreskniver deles ut på et digitalt arrangement.  
Vedtak: Det er ønskelig å videreføre digitale møter, men det må diskuteres form, 
hyppighet og innehold. Tas opp på første møte etter  
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Sak 56/21 Roversatsing framover  

Ikke skjedd så mye siden sist. Rundt 10 rovere på leir i sommer. Planlegge for full 
oppstart etter sommerferien. 
Vedtak: Kretsstyret ser fram til en aktiv roverhøst. 

 
Sak 57/21 Firkløver Goodwill 

Anders og Johannes har drevet Firkløver/Goodwill-planlegging. Opplevelsestur for 
vandrerne. Sy sammen på tvers av kretsen med mål å gi roveraktivitet. Skal fungere 
sammen i ett års tid. Reiser til Hajern på første tur. Bruke tid på å bygge patrulje. 
Neste tur i februar – snøhule. Muligens til Veggli. Siste tur i april/mai neste år. Har 
forsøkt å få med Camilla Bastebo fra Stavern. Har padlet Hajern denne helga for 
planlegging. Forkveld før hver tur. Gjelder alle som begynner i 8. og 9. klasse til 
høsten. Sette opp budsjett.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 58/21 Arrangementer framover  

15.-17. oktober: Speiding er UTE med JOTA/JOTI  
Karen blir med på planleggingen sammen med resten av styret.  
Anders hører med FNF v/Sven Erik om samarbeidspartnere. Vurderer å ha det på 
Karlsvika, eventuelt Torød? Janne sjekker med Per Ole. 
Jonny kan ta leirbålskurs som sist. 
Høre med Alf om bruskasseklatring. 
Karen undersøker om brannvernaktivitet og Anders hører med Rolf og Henning. 
Karen hører med Lars Erik om radioamatører dersom det skal være på Karlsvika. 
Johannes undersøker mulighet for laptoper.  
Anders sjekker bueskyting. 
Johannes har hovedansvaret. 
4.-12. september: Friluftslivets uke og #Natt i Naturen: Morten følger opp. Blir 
sannsynligvis på Messeområdet i Tønsberg. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 59/21 Tiurleiken og Småspeidersamlingen 
Meget positive tilbakemeldinger på begge arrangementene. Spennende med nye 
typer arrangementer. Det sendes ut evalueringsskjema til deltakerne på Tiurleiken. 
Oppfordres om det samme for Småspeidersamlingen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 60/21 Leirtilskudd 2021 
1.Sandefjord: 15 påmeldte Lindholmen 1.-8. august med Fevang 
Fevang: 21 deltakere + 1 roverleir 
Tønsberg: 3 rovere fra T og 2 fra 1.Nøtterøy på roverleir til Finse 
Tønsberg: Felles leir T+1.Nøtterøy+3.Nøtterøy+Husø Sjø+Oseberg: 120 deltakere 
Holmestrand: Borrevannet med Horten MS 12 deltakere 
Hortenspeiding: Løvøya, 21 deltakere 
Horten MS: Borrevannet, 10 speidere pluss 
Totalt i overkant av 200 som skal på leir. Totalt er det satt av kr 85.000 til 
aktivitetsfond for sommerleir 2021. Dvs 400-425 per deltaker. 
Vedtak: Det støttes med ca kr 400 per speider/leder og kr 1.000 per rover som drar på 
egen roverleir. Pengene tas fra fjorårets overskudd samt rovermidler. 
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Sak 61/21 Rekruttering 

Jobbe med rekruttering felles i kretsen? Bruke SoMe og andre media. Gjøre 
kretsarrangementer synlige. Viktig å rekruttere ledere. Kanskje lage en lederbase av 
tidligere ledere. Lage en rekrutteringsstafett. Betalte annonser i SoMe. 
Rekrutteringskurs? Tema på kaffeprat? Rekruttere foreldre? Studentspeiding på 
Bakkenteigen?  
Janne jobber med tanker omkring dette fram til neste møte. 
Vedtak: Rekruttering tas opp til drøfting på neste møte. 


