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Referat kretsstyremøte mandag 16. oktober 2017  
 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Victoria Stensrud Johnsen, Anders Øilo 
Marcussen, Christine Odden og Hanna Davidsen samt Ole Harald Flåten 
 
 
Sak 94/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 4. september 2017. 
Vedtak: Referat fra møte 4. september 2017 godkjent uten endringer. 
 
 

Sak 95/17 Speiding er UTE 
Vi jobber videre med Speiding er UTE.  

• Datamaskiner og nett OK, endre passord for å hindre for mange på.  

• Speiding er UTE-merke og JOTA-merke bestilt.  

• Hinderløype OK - Anders 

• Film – OK v/Christine 

• Rødspritbrenner av brusboks – Ta med brusboks - Hanna 

• Pannekake på blikkboks – Ta med blikkboks - Hanna 

• Makramé – Vennskapsarmbind til India – lage selv materiell Christine. 

• Brannvern – OK - Anders 

• Jota/Joti OK - Hanna 

• Avtale med skole om WC – Hanna 

• Leirbål OK – Charlotte. 

• RBG kiosk og førstehjelp. OK - Victoria 

• Scouts Own – Bjørn Arne 

• Åpning – Alf- Arne 

• Invitasjon sendet ut med fellesgrilling lørdag. Pris kr 100 

• Kretsens jubileumsmerke stilles ut for avstemming på arrangement 
samt på FB. Ansvar Alf-Arne. 

Alf-Arne tar med utstyr fra kontoret. Kretssekretær bestiller mat. 
Vedtak: Speiding er UTE er i rute. De som deltar fra kretsstyret: Hanna, 
Anders, Victoria og Alf-Arne. Bjørn Arne deltar på søndag. 

 
 
Sak 96/17 Kretsting 

Sted: Eik Speiderhus. Gruppa sørger for mat og drikke. Arbeidsoppgaver 
fordelt. Hanna er ordstyrer. Orienteringssaker: Kretsleir 2019, saker fra 
Toppledersamling, NM i speiding 2018. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
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Sak 97/17 Terminliste 2018 
Forslag til terminliste laget. Mangler noen datoer fra ombud og utvalg. I tillegg 
er kun noen få datoer fra sentralt hold med. 
Vedtak: Forslag til terminliste fremlegges på kretstinget av Christine. 

 
 
Sak 98/17 Budsjett 2018 

Forslag til budsjett satt opp. 
Vedtak: Forslag til budsjett fremlegges på kretstinget av Bjørn Arne. 

 
 
Sak 99/17 Vestfold krets 100 år i 2018 

Vestfold krets fyller 100 år i 2018. Dette skal feires på forskjellige måter, blant 
annet ved: 

• Kretsleders leirbålskappe – vårt nye ”ordførerkjede” - produseres. – 
Alf-Arne. Her skal det samles inn gruppemerker – etterlyse på 
kretstinget.. 

• Arrangement under Speiding er UTE – komite 

• Arrangement under Tiurleiken – komite 

• Arrangement under NM i speiding – komite 

• Eget jubileumsmerke – Lage konkurranse, utstilling og kåring på 
Speiding er UTE – info sendt ut i gruppeinfo. 

• Alf-Arne besøker fylkesarkivet for en sjekk av gamle protokoller. 

• Sette ned en jubileumskomité – forespør St. Georgsgildene (Alf-Arne) 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 

Sak 100/17 Besøksrunde i kretsen 
Planlegging av vinterens besøksaktiviteter. Få grupper har ønsket møte. Alf-
Arne tar direkte kontakt og setter dette inn i et Google-skjema som resten av 
kretsstyret kan melde seg på. 
Vedtak: tatt til etteretning. 

 
 
Sak 101/17 Tiurleiken 

Oppnevning av ny komité. Må skje på neste kretsstyremøte. Alf-Arne forespør 
Bente, Kristian og Sandra samt evt Jørgen T. 
Vedtak: Oppnevning skjer på neste møte. 

 
 
Sak 102/17 Kommende arrangementer 

09. okt  Kretsstyremøte - OK 
20. okt  Speiding er UTE - OK  
27. okt  Rovertur – Utsettes 
30. okt  Kretsting – Eik - OK 
06. nov Kretsstyremøte – OK 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 103/17 Utmerkelser 

Anders Øilo Marcussen tildeles NSFs æreskniv for sin store innsats for 
roverarbeidet og Rover Femkamp. 
Vedtak: Vedtatt av kretsledelsen. 
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