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Referat fra kretsstyremøte mandag 03. april 2017 på kretskontoret  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen, Christine Odden og Hanna Davidsen samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
 
 
Sak 35/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 6. mars 2017 ble gjennomgått. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 6. mars 2017 godkjent uten kommentarer. 
 
 

Sak 36/17 Rapport KL/KS-samling 
Alf-Arne og Bjørn Arne har vært på KL/KS-samling og rapporterte fra dette (se 
dropbox).  
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 38/17 Ombudenes oppgaver 
Hva skal ombudene gjøre, hvilke plikter, fullmakter og arbeidsoppgaver har 
de. Dette ble diskutert og Anders lager forslag til en instruks til neste møte. 
Der må det tas med oppnevningstid, datoer for innsendelse av arrangementer 
til terminliste, antall møter/turer/kurs/konkurranser man har ansvaret for, 
rapportering, hvordan oppnevninger gjøres, etc. 
Vedtak: Instruks for ombud tas opp til behandling på neste møte.  
 
 

Sak 39/17 Speiding er UTE 
Christine drøftet tanker og ideer vedrørende Speiding er UTE. Skal være på 
Torød.  

 Datamaskiner må sjekkes (Jonas?).  

 Victoria lager merke. 

 Hinderløype? 

 Film? 

 Rødspritbrenner av brusboks? 

 Lage morseapparat? 

 Pannekake på blikkboks? 

 Fluebinding? 

 Makramé?  

 Skjerfknute? 

 Bestikkpose? 

 Hnefatafl? 

 Brannvern? 

 Jota/Joti – lage avtale 
Vedtak: Arbeides videre med og tas opp på neste møte. 
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Sak 40/17 Småspeidersamling 

Anders rapporterte om god fremgang og at det per dato var laget 15 poster. 
Det bestilles premier til de tre første og lages diplomer til alle. 
Vedtak: Tatt til orientering.  
 
 

Sak 41/17 Tiurleik 
Alf-Arne har vært på møte med komiteen og har godkjent oppgaver. Alt er i 
rute og det ser ut til å bli en flott konkurranse. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 42/17 Kurs i budsjett, regnskap og prosjektplanlegging? 
Fra roverne er det kommet ønske om å lage et slikt kurs. Kretssekretær ser på 
mulighetene for å lage et slikt kurs. 
Vedtak: Det er ønske om å lage et lite kurs i planlegging og budsjettering av 
arrangement. Kretssekretær ser på dette og kommer med forslag. 
 
 

Sak 43/17 Oppnevninger 
Gjennomgang og oppnevninger i de forskjellige ombud/utvalg. 

 Småspeiderombudet: Christine Odden og Therese Nilsen. Bør være en 
til. 

 Tropp-/Førerpatruljeombudet: Espen Garder og Thomas Lien. Bør 
være en til. 

 Roverombudet: Lars Erik Ulvund, Anders Øilo Marcussen, Markus 
Fagerholt, Christian Lien og Hanna Davidsen. 

 Lederombudet: Per i dag ingen medlemmer. 
Vedtak: Det undersøkes om de aktuelle utvalgene kan suppleres med personer 
slik at de blir fulltallige. Lederombudet mangler medlemmer, noe som må 
prioriteres å få på plass. Behandles og oppnevnes på neste møte. 
 
 

Sak 44/17 Rovernes Blåtur 
Hanna har skrevet rapport som er gjort tilgjengelig på kretsens hjemmesider. 
Det var en flott tur med mange overraskelser underveis. De som meldte seg 
på etter fristen kom ikke med. Totalt deltok 17 rovere og alt var gratis! En god 
jobb av Anders og roverombudet! 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 45/17 Ledersamling 23. mai 
Alf Arne tar ansvaret for ledersamlingen 23. mai. Holdes på fevang? Temaer 
som skal tas opp er 

 Friluftslivets uke 

 Alle er med 
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 Samarbeid med Grenland krets 

 lederstart 
Planlegges i detalj til neste møte. 
Vedtak: Invitasjon gjøres klar på neste møte. 

 
 
Sak 46/17 Kommende arrangementer 

3. april  Kretsstyremøte  - OK 
21.-23. april Tiurleiken, Melsom - OK 
22. april Småspeidersamlingen, Melsom  - OK 
5.-7. mai Peff 1 - OK 
8. mai  Kretsstyremøte - OK 
23. mai Ledersamling med lederstart - OK 
12. juni Kretsstyremøte – OK 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

 
Sak 47/17 Vestfold krets 100 år i 2018 

Vestfold krets fyller 100 år i 2018. Dette skal feires på forskjellige måter, blant 
annet ved: 

 Kretsleders leirbålskappe – vårt nye ”ordførerkjede” - produseres. – 
Alf-Arne 

 Arrangement under Speiding er UTE 

 Arrangement under Tiurleiken 

 Arrangement under NM i speiding 

 Eget jubileumsmerke – avart av kretsmerket som ved tidligere jubileer 
eller lage en konkurranse? 

 Andre arrangement/markeringer 

 Sette ned en jubileumskomité 
Vi fortsetter arbeidet og nedsetter en komité. Flere navn ble nevnt og 
kretsleder tar kontakt med disse. 
Vedtak: Tas opp til videre behandling på neste møte. 
 
 

Sak 48/17 NM i speiding 2018 
Det arrangeres informasjonsmøte 9. mai på Bydelshuset i Tønsberg. 
Påmelding. 
Vedtak: tatt til orientering. 
 
 

Sak 49/17 Friluftslivets uke 2017 
Hvordan skal vi være med og åpne Friluftslivets uke 2017 (Melsom første 
helga i september). Oppfordre alle troppene til å legge troppsmøtet til 
åpningshelga? Markedsføre speiding! Helstekt dyr? Alf-Arne og Sven Erik tar 
befaring under Tiurleiken. Tas opp på ledersamlingen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 50/17 Besøksrunde i kretsen 

Planlegging av vårens besøksaktiviteter. Alf-Arne kontakter alle gruppeledere 
og inviterer seg selv og et kretsstyremedlem til et snarlig møte. 
Vedtak: Følges opp på kommende kretsstyremøter. 
 
 

Sak 51/17 Tilskudd VBUR 
Vi har fått tilsagn på kr 60.445. To av prosjektene ble underkjent på grunn av 
at det manglet plan for samarbeid med andre. Kretsstyret syntes at det var 
merkelig at dette ikke var etterspurt dersom det var et savn og at ingen av 
prosjektene var ment som samarbeidsprosjekt, men at vi gjerne samarbeider 
med andre. Det sendes derfor inn en klage på denne avgjørelsen. 
Vedtak: Vestfold krets av NSF klager på VBUR sin avgjørelse om å underkjenne 
to prosjekter. 
 
 

Sak 52/17 Arrangere 5-kamp? 
Roverombudet er forespurt om å arrangere nasjonal 5-kamp til høsten. De er 
interessert og vil ta noen befaringer før de eventuelt søker. Det bør i så fall 
jobbes for å få til en del ”Old Boys”-lag. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 53/17 Skilting av kretskontoret 
Det bør markeres på porten at kretsen holder til i huset. Kretssekretær ser på 
dette.. 
Vedtak: Kretssekretær ser på om det kan markeres at kretsen holder til i 
Tollbodgaten 17. 
 
 

Sak 54/17 Familiespeiding 
På Vear er det en familiespeidergruppe som ikke er medlemmer hos verken 
NSF eller KM. Kan være direkte tilknyttet Misjonskirken. Alf-Arne forsøker å 
finne ut av dette. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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