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Referat fra kretsstyremøte torsdag 11. desember 2014 på Festningen  
 

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

Sak 109/14  Referatsaker 
a) Godkjenning av referat fra møtet 03.11.14 

 Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 03.11.14 godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 110/14  Prosjekt ”Ledertrening” og ”Inspirasjon og fornyelse” 

Kurt refererte fra et vellykket møte med kretsens lederressurser. Mange gode 
ideer og tiltak for 2015 og flere av kretsens ledere har tatt initiativet til møter, 
kurs og lignende. Blant annet vil Henning Marcussen ta seg av de to 
kretstingene i 2015 og lage et lærerikt og inspirerende opplegg for dette. Et 
gjennomgripende prinsipp for kretsens prosjekter/arrangement er at man 
alltid skal ha med seg nye og uerfarne speidere/rovere/ledere. Det er laget 
eget referat fra samlingen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 111/14  Gruppebesøk 
Det er gått ut informasjon til gruppene om kretsstyrets planlagte 
gruppebesøk. Tilbakemeldingene er begynt å komme inn, blant annet fra 
Oseberg, Husøy Sjø, Høyjord og Horten MS. Kurt og Alf følger opp og har sitt 
første møte med gruppene 6. januar. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 112/14  Friluftslivets år 
Det er kommet mange ideer til hva kretsen kan gjøre i mailkorrespondanse før 
møtet. Speidergruppene på Husøy og Nøtterøy skal ut med ordføreren på 
overnatting åpningsdagen 13. januar. Det samme skal Horten MS. Til neste 
møte lager Jonas en handlingsplan for kretsen. Kretsen skal tenke friluftsliv i 
alle sine samlinger. 
Vedtak: Kretsens plan for Friluftslivets år vedtas på januarmøtet. 
 

Sak 113/14  Friluftslivsdatabase 
Det er mulig å lage en database om dette på kretsens hjemmeside. Dersom 
det skal gjøres må noen ta ansvaret for å samle stoff, omarbeide dette for 
publisering, kvalitetssikre og legge ut. På gruppebesøkene samles det inn 
informasjon om gruppenes turtips. Det bør kartlegges hva som finnes av slike 
databaser, blant annet hos Turistforeningen, FNF og andre. 
Vedtak: En egen database for friluftsliv vurderes når vi ser hva vi har av 
materiale. Jonas følger opp. 
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Sak 114/14  Kretsmerker 
Kretsmerker kan selges via Speidersport. Speidersport tar hele fortjenesten. Vi 
fortsetter derfor med salg via kretsen. 
Vedtak: Salg av kretsmerker skal fortsatt foregå gjennom kretskontoret. 
 

Sak 115/14  Gruppeledersamling med lederstart 28. januar 
Kurt tar kontakt med LTU om lederstart. Et alternativt område for møtet er 
Oseberg Gård – Kurt sjekker dette. Et annet alternativ er Torød. Tema er 
Friluftslivets år og roveraktiviteter. Detaljplanlegging på neste møte. 
Vedtak: Ferdigbehandles på neste møte. 
 

Sak 116/14  Kretstingets årsmøte 27. februar 
Aktuelle steder: Larvik MS eller Høyjord. Kretssekretær sjekker. Selve 
gjennomføringen har Henning Marcussen påtatt seg og det vil bli en time med 
kretsleirjobbing, opplæring i demokrati i tillegg til selve møtet.  
Saker som skal behandles er Valg, Årsmelding, Regnskap og innkomne saker. 
Viktig at hele kretsstyret er synlig og aktivt med. 
Vedtak: Saker til kretstingets årsmøte gjennomgås på neste møte. 
 

Sak 117/14  Peffkurs 
Thomas Lien og Per Espen Todal har tatt på seg å være arrangører til peffkurs i 
2015. De kommer tilbake med datoer og opplegg for kursene. 
Vedtak: Thomas Lien og Per Espen Todal oppnevnes som Ledertrenere Peffkurs 
for 2015. 
 

Sak 119/14  Regnskap Tiurleiken 2014 
Tone orienterte om regnskapet fra Tiurleiken 2014. Dette er i orden og 
overleveres neste komite. Tiurleiken har en del eiendeler som følger med over 
til den nye komiteen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 119/14  På terminlista 

12. jan  Kretsstyremøte - OK 
12. jan  Roversamling - Avlyses 
28. jan  Gruppeledersamling med lederstart – Planlegges januarmøtet 
02. feb  Kretsstyremøte - OK 
02. feb  Roversamling - Avlyses 
13.-15. feb RBG-kurs - OK 
26. feb  Kretstingets årsmøte – Planlegges januarmøtet 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

Sak 120/14  Nasjonal Ledertreningssamling 
Vi er invitert til nasjonal ledertreningssamling 16. januar. Dette er en svært 
dyr samling og vil ta hele kretsens ledertreningsbudsjett. Kretsen ønsker i 
stedet å bruke pengene på ledertreningsutdanning og takker nei. 
Vedtak: Vestfold krets av NSF sender ingen til nasjonal ledertrenersamling 
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Sak 121/14 Roverprosjekt 

Roverne i kretsstyret samt Anders Øilo hadde en idedugnad vedrørende å få 
opp roveraktiviteten i kretsen. Resultatet ble en Opplevelsesweekend med 
Rafting i Dagali. Sosialt samvær, leirbål. lavvo, rapellering, etc blir en del av 
arrangementet. Idegruppa jobber videre med program, budsjett og lignende. 
Prosjektet vil inngå i kretsens ”arrangementskole” og de vil få sine mentorer. 
Vedtak: Roverne kommer tilbake til kretsstyret med program, budsjett og 
fremdriftsplan til januarmøtet slik at prosjektet kan inngå i kretsens søknad til 
VBUR. 
 

Sak 122/14 Emnekurs småspeider 
Kristin Øilo har påtatt seg å arrangere emnekurs for småspeiderledere i 2015.  
Kretsstyret er svært glad for initiativet. 
Vedtak: Det arrangeres emnekurs for småspeiderledere i 2015. 
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