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Referat fra kretsstyremøte mandag 2. mars 2015  
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, 
Anders Øilo Marcussen, Bjørn Arne Olsen, Bettina Andersen og Håvar Mjøs Nilsson samt Ole 
Harald Flåten (kretssekretær). 
Forfall: Maren Paulsen (arbeid). 
 
 
 
Sak 21/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 5. februar 2015. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 5. februar 2015 godkjent uten endringer. 

 
Sak 22/15 Konstituering av kretsstyret 

Alle kretsstyremedlemmene presenterte seg og sin speiderbakgrunn. Det ble 
gjennomgått kretsstyrets plikter og oppgaver i hht NSFs lover samt en 
gjennomgang av kretsstyrets arbeidsform. Ansvar for de forskjellige 
prosjektene og oppgavene tas på neste møte etter at kretsstyrets nye 
medlemmer har fått satt seg inn i sakene. Kretssekretær lager en 
taushetserklæring som signeres på neste møte.  
Varamedlemmer bes møte til hvert møte hvis mulig.  
Vedtak: Bettina Andersen er 1. vara og Håvar Mjøs Nilsson er 2.vara til styret. 

 
Sak 23/15 Pågående prosjekt 

Kurt orienterte kort om de pågående prosjektene. Kretssekretær sender ut 
prosjektbeskrivelsene til kretsstyrets medlemmer slik at disse kan gås 
gjennom til neste møte. 
- Tiurleiken – hovedansvar i år er KM. Kretsleder skal godkjenne oppgavene. 
- Småspeidersamling – ansvarlige er Kathrine, Vilde og Tina. Kretsleder skal 
godkjenne oppgavene. Tidligere oppgaver finnes i arkivet. 
- Ledertreningsprosjektet – prosjektbeskrivelse sendes. 
- Inspirasjonsprosjektet – prosjektbeskrivelse sendes. 
- Roverprosjektet – prosjektbeskrivelse sendes. Anders tok ansvar for dette 
prosjektet. 
- Speiding er UTE/Speiderfestivalen – prosjektbeskrivelse sendes. 
- Friluftslivets år – Jonas orienterte om dette. 
Vi fordeler ansvaret for prosjektene mellom kretsstyrets medlemmer på neste 
møte. 
Vedtak: Anders Øilo Marcussen tar ansvaret for å starte planleggingen av 
Roverprosjektet. De øvrige oppgavene fordeles på neste møte. 

 
Sak 24/15 Omvisning på kretskontoret og de tilliggende arealer 

Det ble foretatt en kort omvisning slik at det nye kretsstyret blir kjent. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 25/15 Ombudssystem i kretsen 
Alf orienterte om ombudssystemet i kretsen og la fram forslag til mandat. På 
neste møte fastsettes mandatene og kretsstyret foreslår navn. Forslag til 
mandat og navneforslag ligger i kretsstyrets Dropbox. Anders starter arbeidet 
med et Roverombud. 
Vedtak: Mandat for ombud og forslag til medlemmer behandles på neste 
møte. 

 
Sak 26/15 Kommende arrangementer 

5. mars Ledertrening 1: Førstehjelp kl 17-22  
20. mars RBG-kurs  
26. mars Ledertrening 1: Sikkerhet på tur kl 18-22  
13. april Kretsstyremøte  
17.-18. april Ledertrening 1: Praktisk friluftsliv  
24.-26. april Tiurleik – KM ansvarlige, oppgaver skal godkjennes av  
  kretsleder. Forsøke å få til Lederstart/ledersamtale samtidig. 
25. april Småspeidersamling – Kathrine, Vilde og Tina 
4. mai   Kretsstyremøte 
28. mai Ledersamling 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 28/15 Ledersamling mai 
Bjørn Arne undersøker om denne kan legges til Trettnes. Planlegges på neste 
møte. 
Vedtak: Ledersamling 28. mai arrangeres ute og planlegges neste møte. 
 

Sak 29/15 Kretsstyremøter 
Det ble diskutert om kretsstyremøtene skulle foregå på en annen dag. 
Vedtak: Kretsstyret holder sine møter på mandager. Junimøtet endres til 8. 
juni på Løvøya. 
 

Sak 30/15 Profilering 
Det ble diskuert profilering av tillitsmannsapparatet. Det ble enighet om 
svarte fleecevester fra BB-firmagaver med stort kretsmerke på ryggen og lite 
merke på brystet. I tillegg angivelse av Kretsstyret på brystet. Kretssekretær 
skaffer prøver til neste møte.  
Vedtak: Tillitsmannsapparatet profileres med fleecevester med kretsmerke. 
 

Sak 31/15 Ledertrenere 
Vi bør sende flere på ledertrenerkurs. Det ble diskutert en del navn. Kurt 
kontakter disse. 
Vedtak: Kretsen ønsker å utdanne flere ledertrenere. 
 

Sak 32/15 Toppledersamling 
20.-21. mars er det Toppledersamling i NSF. Denne gang kun for kretsledere. 
Kretsstyret gjennomgikk forhåndsoppgavene. Helgen 6.-8. november blir det 
også Toppledersamling, da for hele kretsstyret. 
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Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 33/15 Kretsstyret besøker gruppene 
Kretsstyret ved Alf og Kurt har satt i gang en besøksrunde hos alle gruppene i 
Vestfold. Det er ikke kommet inn flere forslag til møtedager og kretsleder 
oppfordrer gruppene til å komme med invitasjoner. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
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