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Referat fra kretsstyremøte mandag 8. juni 2015 på Løvøya 
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Ingrid Edvardsen, Maren Paulsen, Bjørn Arne Olsen, Jonas 
Fredriksen, Anders Øilo Marcussen og Håvar Mjøs Nilsson samt Ole Harald Flåten 
(kretssekretær). 
Forfall: Alf-Arne Kristoffersen (arbeid), Bettina Andersen (ikke meldt). 
 
 
Sak 59/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 4. mai 2015. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 4. mai 2015 godkjennes uten endringer. 
 

Sak 60/15 Solløkka MS 
I gruppetingsvedtak i Solløkka MS er det vedtatt å legge ned gruppa og 
overføre aktivitet og aktiva til Horten MS.  
Vedtak:: Solløkka MS legges ned og alle aktiva og aktivitet overføres Horten 
MS.  
 

Sak 61/15 Rapportering prosjekter 
Rapportering fra de forskjellige prosjektene 

a) Ledertreningsprosjektet 
Det er et mål å utdanne flere ledertrenere i kretsen i løpet av høsten. 
NSF arrangerer Ledertrenerkurs i november. Der bør kretsen sende 
flere deltakere.  
Det mangler noen til å ta ansvaret fro Peffkurs. En ide som det skal 
jobbes videre med er å holde Peffkurs samtidig med Trening 1 eller 2 
slik at en del av disse vil fungere som et Førerpatruljekurs.  
Vedtak: Det sendes ut melding til gruppene om Trening 3 og 
oppfordring til å bli ledertrener samt hjelpe til med Peffkurs. 
 

b) Prosjekt Inspirasjon.  
Kretsstyret ønsker en oversikt over hvor de forskjellige gruppene skal 
på leir i sommer. I forbindelse med oppstart til høsten tilbyr 
prosjektgruppa mentorhjelp der det er behov. Ønsker også oversikt 
over hvilke grupper som har ressurser de kan la andre nyte godt av. 
Vedtak: Det sendes ut melding til gruppene om oppstart/leirplaner og 
ressursbehov/-tilbud. 
 

c) Roverprosjektet 
Roverne har hatt møte og er godt i gang med planleggingen. Helgen 4.-
6. september bærer det av sted til Dagali for rafting og andre 
opplevelser. Det er begrenset antall plasser. Info sendes kretskontoret 
snarest for utsendelse til gruppene/roverne. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 62/15 Ledersamling 28. mai 

På ledersamlingen på Trettenes deltok det 15 stk fra 7 grupper. På grunn av 
mye regn ble rappelleringen avlyst. Temaet Samarbeid fenget og inspirerte. Til 
senere arrangement må vi ha bedre skilting til stedet, f.eks ved faste skilt som 
settes opp til hvert arrangement. Det bør også være tema som er spesielt 
myntet på de yngre. 
Vedtak: Evalueringen ble tatt til etterretning. Kretssekretær setter i gang 
produksjon av anvisningsskilt til kretsens arrangementer. 
 

Sak 63/15 Ombud 
Det ble gjennomgått flere navn til ombudene. 
Vedtak: Til roverombud oppnevnes: Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø), Jonas 
Fredriksen (Tjøme), Wiktoria Sikora (Husøy Sjø), Jacob Preus Kvernberg 
(Fevang), Markus fagerholt (Fevang), Lars Erik Ulvund (Hortenspeiding) og 
Victoria Stensrud Johnsen (Hortenspeiding). De velger selv leder. 
 

Sak 64/15 Speiding er UTE 
Alf, Ingrid og Jonas rapporterte om arbeidet med dette. Speiderhytta til 1. 
Nøtterøy (Torød) er holdt av men det ser ut til at arrangementet kan legges til 
Buerøya utenfor Sandefjord. Det jobbes blant annet med egen rover-camp på 
andre siden av øya. Arbeidsgruppa jobber videre med dette og planer samt 
invitasjon skal være klart til 7. september. 
Vedtak: Tatt til orientering.  

 
Sak 65/15 Kommende arrangementer 

08. juni Kretsstyremøte – På Løvøya – OK 
4.-6.sept Rovertur Dagali – Under planlegging 
07. sept Kretsstyremøte – kretskontoret - OK 
05. okt  Kretsstyremøte – kretskontoret - OK 
16.-18. okt Speiding er UTE – Under planlegging. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
  

 
Sak 66/15 1. Stavern 

Gruppa har ligget nede (kun 3 medlemmer) lenge men nå er det kommet 
tidligere speidere som ønsker å bidra for å få aktivitet i gruppa igjen. Alf Arne 
følger opp de involverte. Kretsen kan bidra med mentorer og kurs. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 67/15 Strategiske midler til bruk i kretsene 
NSF utlyser midler til bruk i kretsene i forbindelse med de strategiske 
overskriftene:  

 Speiderne vil ut 

 Patruljen tar ansvar 

 Speiding når flere 
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Dette passer rett inn i kretsens egne satsninger og det søkes dermed om 
midler til dette fra NSF. Søknadsfrist 31. august. Kretssekretær lager søknad 
og sender ut til kretsstyret på høring. 
Vedtak: Kretsen søker NSF om strategiske midler innen 1. august 2015. 
 

Sak 68/15 Tiurleiken 
Ut i fra den misnøyen som var rundt årets Tiurleik ønsker kretsstyret at rutiner 
og regler rundt konkurransen gjennomgås på nytt. Kurt lager et opplegg for 
dette til neste møte. 
Vedtak: Tiurleiken gjennomgås på neste møte i hht opplegg som kretsleder 
lager. 
 

Sak 69/15 Felles møte med KM 
Kretsstyret ønsker et felles møte med KM kl 18-19 den 5. oktober. Der skal 
blant annet Tiurleiken gjennomgås. Kretssekretær sender ut invitasjon. 
Vedtak: Kretsstyret i KM inviteres til felles møte 5. oktober kl 18-19. 
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