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Referat kretsstyremøte mandag 7. desember 2015 på Speiderbo 
 

Til stede: Ingrid Edvardsen, Alf-Arne Kristoffersen, Maren Paulsen og Bjørn Arne Olsen,  
samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Kurt Vidar Gundersen, Jonas Fredriksen, Anders Øilo Marcussen, Bettina Andersen og 
Håvar Mjøs Nilsson 
 
Sak 110/15 Referatsaker 

a) Referat fra kretsstyremøte 2. november 2015. 
Vedtak: godkjent uten endringer. 

b) Samling for kretsstyrer – NSF 
Samlingen var nyttig om det ble blant annet gjennomgått om 
styrearbeid; førerpatruljekurs, strategi, speiderløfte/-lov, 
kretsroverlag, inspiratorene, frafallsproblematikken, etc. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 111/15 Rapportering prosjekter 
a) Prosjekt Inspirasjon. Alf Arne rapporterte om at det ser ut til at det 

begynner å bli liv i Stavern igjen. Han følger opp videre. Neste år 
booker kretssekretær tid hos de forskjellige gruppene slik at alle blir 
besøkt av kretsstyret. Begynne med de som vi hører minst fra. 
Vedtak: Alle grupper besøkes i 2016. 
 

b) Roverprosjektet Alf Arne rapporterte fra roverombudet. De er i god 
gang med å lage planer for neste år, både når det gjelder møter og 
turer. Blant annet: 
3.mars – Temakveld vinterspeiding 
11.-13.mars – Vintertur sammen med RBG til Skrim 
29.september – Temakveld rover 
21.-23.oktober – Tur hytte til hytte 
Jobber med roveropplegg til kretsleiren. Høyt og Lavt? 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 112/15 Ombud 
Det jobbes fremdeles med leder for lederombudet. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

Sak 113/15 Kretsens takk 
Maren presenterte forslag til navn og merke. Forslagene ble godt mottatt og 
kretssekretær bestiller merket. 
Vedtak: Merke og navn til kretsens takk godkjent. Presenteres for kretsen på 
første kretsting. 
 

Sak 114/15 Kommende arrangementer 
11. jan  Kretsstyremøte – Kretskontoret - OK 
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25. jan  Ledersamling med lederstart – Fevang, ansvar: Ingrid 
1. feb  Kretsstyremøte – Kretskontoret - OK 
13. feb  Peff 1 - OK 
2. mars Kretstingets årsmøte – Horten OK 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

Sak 115/15 Flyktningeprosjektet 
Har ikke fått noe mer om dette prosjektet fra Røde Kors så vi avventer til det 
eventuelt kommer noe derfra. 
Vedtak: tatt til etteretning.  
 

Sak 116/15 Europakonferansen 
Det arrangeres Europakonferanse for speiderbevegelsen på Brunstad neste år. 
Ytterligere informasjon skulle ha kommet til dette møtet men vi har ennå ikke 
mottatt noe. 
Vedtak: Kretssekretær etterlyster informasjon om kretsens engasjement i 
Europakonferansen fra NSF. 
 

Sak 117/15 Tiurleiken 
Komiteen er i gang. Etterlyse regnskap og utstyr fra forrige komite. 
Vedtak: Det rapporteres fra arbeidet med Tiurleiken på hvert kretsstyremøte. 
 

Sak 118/15 NM i speiding 2018 
Kretsen har søkt om å få arrangere Nm i 2018. Det er ennå ikke utlyst så vi må 
søke på nytt sammen med Km når det utlyses. KM og NSF (generalsekretærer) 
er orientert.. 
Vedtak: Det søkes om å få arrangere NM i Speiding i 2018 så snart det lyses ut. 
 

Sak 119/15 Ansattseminar 
Kretssekretær har vært på ansattseminar. Det var et ønske fra de ansatte 
rundt om i NSF at dette ble arrangert samtidig med seminar for kretsstyrer. 
Ellers var innholdet stort sett som på kretsstyreseminaret. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 120/15 Kretsting 
Horten MS kan stå som arrangør av kretstingets årsmøte dersom det flyttes til 
2. mars. 
Vedtak: Kretstingets årsmøte flyttes til 2. mars. 
 

Sak 121/15 Mediadekning 
Kretsstyret ønsker at det blir satt mer fokus på speiding i Vestfold i media. NSF 
endrer mediastrategi og skal lage et nytt system med 
korrespondenter/mediekontakter i kretsene. Kretsen ønsker å benytte seg av 
disse og at disse får en aktiv rolle på alle kretsens arrangement. Følges opp på 
neste møte. 
Vedtak: Det utpekes en presseansvarlig på hvert av kretsens store 
arrangement. 
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