
Referat fra kretsstyremøte mandag 7. januar på kretskontoret  
 

Til stede: Ola Strand, Tone Klufthaugen, Kai Ingebrigtsen, Vilde S Snekkestad. 

Lene Loftesnes (kretssekretær) 

 

Sak 01/13  Godkjenning av referat fra møtet 03.12.12 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 02/13  Gruppeledersamling og lederstart 24. januar. 

Det ser ut til å være interesse for samlinga. To påmeldte pr i dag. 

Vedtak: tidsplan blir: 

 18.00 - 18.30:  Pizza – Tone kjøper pizza, bruks, frukt, kaffe 

 18.30 – 19.00: Kirvil fra forbundskontoret prater 

 19.00 – 19.30: Jens fra forbundskontoret prater 

 19.30 – 20.00: Diverse 

* Landsleir/transport av utstyr – Kirvil og Jens (Lene 

avklare med dem) 

   * Velge ambassadør til landsleir 

   * Lederløft – Kurt informerer 

   * Ledertrening – Kurt/Kai 

   * Roverløft – Vilde 

   * Småspeidersamling – Larviksgruppene – høre med dem 

   * Hederstegn? 

 

 18.30   Lederstart: Kurt og Kai. 

 

Sak 03/13  Kretsens ambassadør til landsleir 

Vedtak: Kai forespør Johannes, Lene forespør Per-Ole og Sven Erik. Evt tas 

det opp på gruppeledersamling. Evt utlysning på hjemmesider/facebook. 

 

Sak 04/13 Kretstingets årsmøte. 

Regnskap og årsrapport jobbes med. Valgkomiteen er i gang.  

Vedtak: Lene forespør Holmestrand om å arrangere årsmøtet.  

 

Sak 05/13  Kretsens handlingsplan 2010-2016 

Handlingsplanen som ble vedtatt av kretstinget (kretstingssak 7/10) er vedlagt.  

Planen ble gjennomgått og vi ser at mange av målene er gjennomført så langt. 

Det ble luftet tanker rundt de kommende årene.  

Vedtak: Lene lager en oversikt over årene 2010-2012 og en oppdatert versjon 

for årene 2013 – 2016.  

 

Sak 06/13 Status gruppene i Vestfold 

Det er pr 2012 25 grupper med medlemmer i Vestfold hvorav 5 grupper uten 

medlemmer under 25 år. Se vedlagte oversikt. Re står enda som aktiv (men 

uten unge medlemmer).  

Vedtak: Lene kontakter gruppene uten unge medlemmer (1. Larvik, 1. Nykirke, 

1. Tjølling, Helgerød og Larvik MSK) og ber om plan for evt oppstart av 

speiderarbeidet. Kan kretsen hjelpe til? Det undersøkes også hvorfor Re 

fremdeles står som aktiv gruppe.  



 

Sak 07/13  På terminlista 

24. januar gruppeledersamling og lederstart på Eik 

4. februar kretsstyremøte 

 

Sak 08/13  Post 

Det har kommet mail fra landsleirkomiteen til kretsens ambassadør (som ikke 

er utnevnt enda). Spørsmål om ambassadørene tenker seg at det er ok å være 

ambassadører også for utenlandske grupper, eller om disse bør ha egne 

ambassadører. Oppfordring til å invitere KM-grupper i området, kan evt få 

tilsendt ferdig info. Det skal også være ambassadørsamling i Stavanger 5.-7. 

april.  

Vedtak: spørsmålet om egne ambassadører til utenlandske grupper og evt 

deltakelse på ambassadørsamling må vi ta stilling til når vi har fått 

ambassadør. Lene ber om info om å invitere KM-grupper og Ola sender 

invitasjon til kretsleder i KM.  

 

Sak 09/13  Eventuelt 

 Det er innkommet ønske fra Oda om endring av dag for kretsstyremøte. 
Vedtak: evt ny dag for kretsstyremøter tas opp av nytt kretsstyremøte etter 

årsmøtet.  

 

 

 

 


