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Referat fra kretsstyremøte mandag 13. april 2015 på kretskontoret 
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Alf-Arne Kristoffersen, Ingrid Edvardsen, Anders Øilo 
Marcussen, Maren Paulsen, Bjørn Arne Olsen og Håvar Mjøs Nilsson samt Ole Harald Flåten 
(kretssekretær). 
 
Forfall: Jonas Fredriksen og Bettina Andersen 
 
 
Sak 34/15 Referatsaker 

a) Referat fra kretsstyremøte 2. mars 2015. 
Vedtak: Godkjent uten endringer 

b) Toppledersamling 20.-21. mars på Sørmarka. 
Arbeidet med endringer i grunnstrukturen og grunnlaget i NSF samt 
strategisk plan. Det blir toppledersamling hvor hele kretsstyret skal 
delta 6.-8. november. 
Vedtak: tatt til orientering 

c) Innkommet post. 
Referat fra Årsmøtet i FNF (Forum for Natur og Friluftsliv). 
Vedtak: Sven Erik Gunnerød fortsetter som kretsens representant i FNF. 

 
Sak 35/15 Konstituering av kretsstyret 

Taushetserklæring ble signert. De fleste av kretsens prosjekter ble fordelt 
mellom kretsstyrets medlemmer. Ikke alle prosjektene ble gjennomgått så 
resten vil bli tatt når det er aktuelt. Fordelingen er slik: 
Rover    - Anders 
Speiding er UTE  - Ingrid og Alf 
Tiurleiken   - Ingrid 
Ledertrenerprosjektet - Alf og Kurt 
Inspirasjonsprosjektet - Alf og Kurt 
Friluftslivets år  -  Jonas  
Vedtak: De ansvarlige for prosjekter/arrangement i kretsstyret følger opp sine 
ansvarsområder og rapporterer fortløpende. 

 
Sak 36/15 Pågående prosjekt 

Følgende prosjekter ble gjennomgått og rapportert fra: 
- Tiurleiken (KM er ansvarlig): Ingrid stiller i juryen for NSF. Det må utpekes 
ansvarlige for neste års arrangement (NSF ansvarlige). 
- Småspeidersamling: Kathrine Myhre Nordby leder prosjektgruppa. De er i 
fullt arbeid. 
- Ledertreningsprosjektet: Alf og Kurt leverer en plan til neste møte. 
- Inspirasjonsprosjektet: Alf og Kurt leverer en plan til neste møte. 
- Roverprosjektet: Det settes en dato for arrangementet så snart som mulig 
slik at roverne får forberedt seg. Anders danner en arbeidsgruppe (ombud) 
som planlegger arrangementet. Selve samlingen blir gjennomført til høsten. 
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- Speiding er UTE/Speiderfestivalen: Foreslås arrangert på Torød. Alf starter 
planleggingen sammen med Ingrid og Jonas. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 37/15 Økonomi 

Kretsens økonomi er i henhold til budsjett. Vi fikk i år kr 93.825 mot 
budsjettert kr 80.000. 
Vedtak: tatt til orientering 

 
Sak 38/15 Ombudssystem i kretsen 

Forslag til mandater for ombudene ble gjennomgått (dropbox) og forslag til 
kandidater ble framlagt. Kurt forespør kandidatene. 
Vedtak: Kurt forespør kandidater. Ombudene oppnevnes på neste møte. 
 

Sak 39/15 Ledersamling 28. mai 
Ledersamlingen holdes på Trettnes. Kl 18 (17:30 for de som ønsker å klatre 
ekstra). Tema for samlingen er SAMARBEID. Program: rappellering, 
Samarbeidsprosjekter, Samarbeid om turer. Grilling. Bjørn Arne er lokal 
arrangør. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 40/15 Profilering 
Prøving av profileringsplagg. Kretssekretær bestiller. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 41/15 Ledertrenere 
Ledertreningskurset er utsatt til oktober/november. Vi bør prioritere å sende 
noen til dette. Ta dette opp på ledersamlingen og kommende 
arrangement/kurs. 
Vedtak: Kretsen ønsker å utdanne flere ledertrenere. 
 

Sak 42/15 Gruppebesøk 
Kurt har vært hos Husøy Sjø. Kurt ringer de gruppeledere som ikke har svart 
på henvendelsen om gruppebesøk. Alf og Kurt følger opp. 
Vedtak: Alle grupper skal ha hatt besøk av kretsstyret før sommeren. 

 
Sak 43/15 Kommende arrangementer 

13. april Kretsstyremøte - OK 
17.-18. april Ledertrening 1: Praktisk friluftsliv  - OK 
24.-26. april Tiurleik – KM ansvarlige, oppgaver skal godkjennes av  
  kretsleder – Oppgaver ikke kommet. KL purrer. 
25. april Småspeidersamling –Kurt har møte med dem. 
04. mai Kretsstyremøte OK 
28. mai Ledersamling - OK 
29. mai RBG-kurs – Ingen rapport. 
08. juni Kretsstyremøte – På Løvøya 
Neste kretsting: Forespørre Larvik MS 
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