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Referat fra kretsstyremøte 6. september 2021 på zoom 
 
Til stede: Johannes Botne, Morten Botne, Karen Paulsen og Ole Harald Flåten 
Forfall: Andreas Nornes, Janne Fongen og Anders Øilo Marcussen 
  
 
Sak 62/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 7. juni 2021. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 7. juni godkjent uten endringer. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport fremlagt. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

• Morten: Var på Agendaleiren – Slagplan. Var på #nattinaturen, stor aktivitet 
hos de barna som var innom. Ca 30-40 fra kretsen var med på arrangementet 
i Tønsberg. Tilsvarende arrangement lokalt andre steder i kretsen. 

• Karen: Hatt leir på Løvøya, samarbeidet med Redningsselskapet. Overnattet 
kun i hengekøyer. God tilgang av nye speidere. 

• Johannes: Ingen speideraktiviteter pga koronarelaterte saker i sommer. 
 

Sak 63/21 Oppfølging av grupper 
Oppfølging siden sist i hht liste 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 
Sak 64/21 Kaffeprat 

Planer framover. Skal vi fortsette med digital kaffeprat eller skal vi f.eks ha en blandet 
digital og fysisk kaffeprat? Flytte rundt til grupper?  
Fikk veldig bra tilbakemelding for arrangementene før sommeren. Neste blir 20. 
september digitalt og tema er Speiding er UTE og aktiviteter 2022. Neste deretter blir 
4. oktober etter kretsstyremøtet. 
Vedtak: Fortsetter med digitale kaffeprater og går etter hvert om til hybridmøter. 

 
Sak 65/21 Roversatsing framover  

Roverombudet holder på med planlegingen og kommer tilbake med mer informasjon 
på neste møte. 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 
Sak 66/21 Firkløver Goodwill 

Første tur arrangeres nå til helgen, til Hajern. Møter opp på Sem og reiser med 
maxitaxi og kanoer, overnatter på øy. Lagt opp speidernes premisser. Skal ha digitalt 
møte med deltakerne på forhånd. Første budsjettutkast lagt frem, søkes om tilskudd 
fra VBUR.   
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 67/21 Speiding er UTE med JOTA/JOTI 15.-17. oktober 
Anders hører med FNF v/Sven Erik om samarbeidspartnere.  
Det blir på Torød. 
Jonny kan ta leirbålskurs som sist. 
Johannes hører med Alf om bruskasseklatring (purrer opp igjen). 
Karen undersøker om brannvernaktivitet (purrer opp på nytt) og Anders hører med 
Rolf og Henning om det samme. 
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Karen hører med Per Ole om radioamatører. Johannes undersøker mulighet for 
laptoper til JOTI.  
Anders sjekker bueskyting. 
Henning blir med på pioneraktivitet. Anders tar kontakt (hinderløype). 
Johannes kontakter Charlotte om aktivitet ved Baglerne. 
Felles middag lørdag, grilling av gris. (Morten skaffer gris). 
Johannes har hovedansvaret. 
Eget merke – designes av Guro. 
Påmeldingsfrist: 3. oktober (gruppe og antall) også melde fra hvis man IKKE kommer. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 68/21 Arrangementer framover  

24.-26. september: Peff 3 – Invitasjon sendt ut 
20. september: ledermøte/kaffeprat – Invitasjon sendes ut 
04. oktober: Kretsstyremøte 
15.-17. oktober: Speiding er UTE med JOTA/JOTI – Invitasjon med info og påmelding 
sendes ut 
26. oktober: Kretsting – frist for saker 3. oktober 
01. november: Kretsstyremøte 
06. desember: Kretsstyremøte med ombud og utvalg 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 69/21 Kretsting 
Sted: Villa Møllebakken 
Møteleder: Karen 
Saker: Budsjett og arbeidsplan. Saker som ønskes behandles må sendes kretsstyret 
innen 3. oktober. 
Mat: Gryterett med brød og litt salat samt brus. (påmelding) 
Vedtak: Sende ut varsel med frist for saker til gruppene. 

 
Sak 70/21 Rekruttering 

Janne presenterer tanker og ideer 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
 


