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Referat fra kretsstyremøte mandag 7. november 2016 - kretskontoret 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Meldt forfall: Maren Paulsen (jobb) 
 
Sak 79/16 Referat- og orienteringssaker 

Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 10.10.2016 godkjent uten kommentarer 
 
 

Sak 80/16 Terminliste 2017 - oppfølging 
Terminliste for 2017 ble vedtatt på kretstingets møte 26.oktober. Vi starter 
allerede nå planleggingen av: 
- Ledersamling med lederstart:  Ansvarlig, Maren. Sted Tønsberg speiderhus.  
  Opplegg som avlyst arrangement i år: Landsleir, leker, etc. 
- Kretstingets årsmøte:  Sted: Holmestrand? 
- Speiding er UTE:  Begynne planlegging: Victoria. Sted: Torød. 
- Ledersamling for småspeiderledere: Thomas tar dette med  
  småspeiderombudet. 
- Småspeidersamling: Bjørn Arne hører med Therese og Kristine 
Vedtak: Tatt til etteretning. De ansvarlige rapporterer på kommende møter. 
 

 
Sak 81/16 Ombud og utvalg 

Fordeling av ansvar mellom kretstingets medlemmer med hensyn til de 
forskjellige ombud og utvalg, plan for oppfølging og supplering av 
medlemmer: 
- Ledertrenerutvalget: Thomas 
- Roverombudet: Anders 
- Tropp/Peff: Alf-Arne 
- Småspeiderombudet: Bjørn Arne 
Vedtak: Tatt til etteretning. De ansvarlige rapporterer fra arbeidet på 
kretsstyremøtene. 
 
 

Sak 82/16 Rapport fra Speidertinget 
Bjørn Arne rapporterte fra Speidertinget. Flere av sakene som Vesterlen krets 
hadde meldt inn ble trukket. Se for øvrig utfyllende rapport på speiding.no. De 
nye lovene vedrørende minsteantall i gruppene setter sterkere krav til kretsen 
om enten nedleggelse eller et krafttak for å få liv i ”sovende” grupper. Dette 
følges opp i planen for 2017. Ved valg til neste speiderting må vi ha flere 
vararepresentanter. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 83/16 Søknad VBUR 2017 
For 2017 bør vi se på en sterkere satsing på peffsiden. Muligens et samarbeid 
generelt med 4H (som har ønsket dette). 
Vedtak: Kretssekretær lager forslag til søknader ut i fra diskusjonen på 
kretsstyremøtet. 
 

 
Sak 84/16 Kommende arrangementer 

07. november  Kretsstyremøte OK 
05. desember  Kretsstyremøte med ombud, utvalg, etc – Husøy. 
Vedtak: tatt til etteretning.  
 

 
Sak 85/16 Landsleir 2017 - transportløsning 

Det er satt av kr 15.000 i budsjettet for transport av utstyr til/fra landsleiren. 
Gruppene oppfordres til å samarbeide om utstyr slik at vi kan minimere 
behovet til et minimum. Vi må lage et opplegg for dette og undersøke mulige 
løsninger/priser. Alf-Arne, Bjørn Arne og Ole Harald hører med aktuelle 
transportører. Saken tas opp på ny i januar. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 
 

Sak 86/16 Tiurleikkomite 
Jørgen Bohlin Andersen er oppnevnt til en av kretsens to representanter i 
Tiurleikkomiteen – han kan ikke delta på selve konkurransen så vi bør ha en til 
i kommiteen. Kristian Strøm fra Husøy Sjø har sagt seg villig til å bli med i 
komiteen. Vi trenger dermed en kandidat til og Tina Malen Hansen fra Eik har 
sagt seg villig. 
Vedtak: Kristian Strøm, Husøy Sjø, og Tina Malen Hansen, Eik, oppnevnes som 
medlemmer av Tiurleikkomiteen 2017. 
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