
Referat kretsstyremøte mandag 06. oktober 2014 på Kretskontoret kl 19:00 

 
Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, , Vilde S Snekkestad, Alf-Arne 
Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Håvar Mjøs Nilsson og Tuva Lund Johansen. Ole Harald Flåten 
(kretssekretær) 
Forfall:  Sven Erik Gunnerød og Ingrid Edvardsen. 
 
 
Sak 81/14  Referatsaker 

a) Godkjenning av referat fra møtet 01.09.14 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 01. september 2014 godkjent. 

 
Sak 82/14  Prosjekt ”Speiding er UTE” 

Alf har gjort en kjempejobb med arrangementet. Mange erfaringer vi kan dra 
med oss videre, bla. fordele oppgaver tidligere og ha en B-plan. Ikke mange 
pga høstferien. Givende og bra. Ca 40 stk totalt. Alf lager rapport som tas opp 
på neste møte. Vellykket å sette sammen nye patruljer. Bør ha ledermøte i 
løpet av slike helger. Stedet bør absolutt brukes på nytt. Vi har karter. Ikke 
telefondekning på stedet. 
Vedtak: Rapport behandles på neste møte. 
 

Sak 83/14  Prosjekt ”Ledertrening” 
Prosjektet starter med et møte tirsdag 4. november kl 18:30 i Horten. Det er 
invitert mange ressurser i kretsen til møtet som skal være en ”kick-off” på de 
to prosjektene. Kom gjerne med forslag til andre deltakere til Kurt. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 84/14  Prosjekt ”Inspirasjon og fornyelse” 

Dette prosjektet startes samtidig med ”Ledertrening”.  Kurt presenterte navn 
og opplegg.  Kom gjerne med innspill til Kurt. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 85/14  Ny møtedag for kretsstyret? 

Sven Erik begynner på kveldsskole mandager framover og undrer om det er 
mulig å bytte dag fra mandager til en annen ukedag. En mulighet er å 
koordinere kalenderne og finne datoer som passer for alle. 
Vedtak: Mandag er den dagen som passer for flest, men det vil bli vurdert 
videre på neste møte. Gi tilbakemelding til kretssekretær om hvilke 
dager/datoer/tider som passer best innen neste møte. 

 
Sak 86/14  RBG Vestfold - samarbeidsavtale 

Sven Erik har hatt møte med Kurt for å gå gjennom detaljene i en 
samarbeidsavtale, både når det gjelder økonomi og organisering. RBG skal i 
første rekke kurse seg selv og dernest bistå på alle kretsens arrangement. Kurt 
presenterer arbeidet. Utkast til samarbeidsavtale ble presentert og diskutert. 



Saken går tilbake til RBG og behandles endelig på neste møte. 
Vedtak: Saken behandles ferdig neste møte. 

 
Sak 87/14 Møte med KM 

Det er laget eget referat fra felles møte mellom NSF/KM.  
Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 

Sak 88/14 Kretsting 13. oktober 
Kretstinget 13. oktober skal planlegges og saker forberedes. 

 Arrangør er Eik speidergruppe 

 Ordstyrer: Fevang/Alf 

 Forretningsorden – se 
http://vestfoldspeiderne.no/kretsen/kretsting/ og sjekk om vi 
skal ha endringer. - Møteleder 

 Budsjett  - Håvar 

 Terminliste – Jonas 

 Innkjøp av midler RBG – RBG Vestfold er tilsluttet 
beredskapsgruppene i NSF og følger de gjeldende retningslinjer 
der. Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom RBG Vestfold 
og Vestfold krets av NSF. For å bli operative trenger RBG en del 
utstyr. Det søkes kretstinget om å bevilge kr xx til innkjøp av 
utstyr. Beløpet tas fra midler fra nedlagte grupper. Kurt 

 Valg småspeiderkomite – kandidater: Tuva spør Fevang. Tuva 

 Valg Tiurleikkomite – kandidater: Kurt spør: Per-Ole, Tuva og 
Anders og Maren Vilde 

 Orienteringssaker: Speiderting: Tone, Samarbeid KM: Kurt og 
Kretsleir: Henning 

Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

Sak 89/14  På terminlista 
03.-05. oktober Speider- og Roverforum - gjennomført 
06. oktober  Roversamling - gjennomført 
06. oktober  Kretsstyremøte - gjennomført 
13. oktober  Kretsting - på Eik 
31.okt-02.nov  Speiderting - OK 
31.okt-02.nov  Peffkurs 2 - OK 
03. november  Kretsstyremøte - OK 
03. november   Roversamling - OK 
14.-16. november Trening 1 – Under planlegging 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

 
Sak 90/14 Fem-kamp på Tiurleiken eller Speiderfestivalen 

Ønsker å drøfte mulighetene for å arrangere 5-kamp i løpet av et av kretsens 
store arrangementer. Arbeide videre med tanken under speidrestivalen. 
Vedtak: Jobbes videre med. 

 

http://vestfoldspeiderne.no/kretsen/kretsting/


Sak 91/14 Samarbeid med Romania 
Vi er kontaktet av speidere/ungdomsledere fra Romania om et 
Erasmusprosjekt. 
Vedtak: Vi avventer ytterligere informasjon fra Romania. 
 

Sak 92/14 Gruppebesøk 
Kretsstyret bør besøke gruppene for å kartlegge hvilke behov som finnes i 
gruppene, hva kretsen kan bistå med og hva de ønsker av kretsen. Her kan 
bl.a. roverarbeid presenteres. 
Vedtak: Kurt og Alf arbeider fram et program for dette og presenterer på neste 
møte. 


