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Referat kretsstyremøte mandag 05. februar 2018  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Anders Øilo Marcussen, Christine Odden, 
Victoria Stensrud Johnsen og Hanna Davidsen samt Ole Harald Flåten 
 
 
Sak 12/18 Referatsaker 

a) Referat fra kretsstyremøte 8. januar 2018  
Vedtak: referat fra kretsstyremøte 9. januar 2018 godkjent uten endringer. 
 

b) Ledersamling med lederstart 
De fleste av de påmeldte kom. Det var ønske om å opprette en FB-gruppe 
for bytte/salg av brukt utstyr. Denne opprettet kretsleder samme kveld. 
Temaet som ble introdusert var meget aktuelt og vil bli fulgt opp med eget 
møte/kurs. 
Vedtak: Kretsen arrangerer eget møte/kurs om Utenforskap/Alle skal med. 

 
 

Sak 13/18 Speiding er UTE 
Dropboxen fylles opp med aktiviteter og forslag: Knivsliping, Sikkerhet på tur, 
Førstehjelp, Donut-løp, Lage lykter, Skinnverksted, med mer. 
Påmelding i god tid slik at det blir tid til å fordele aktivitetene individuelt. 
Vedtak: Alle fortsetter arbeidet med å sanke ideer og legge disse i dropbox. 
 

 
Sak 14/18 Oppfølging av grupper 

• Rapportering fra møte med Brunlanes FSK – meget godt møte med 
entusiastiske og engasjerte ledere. De vil heretter delta på kretsens 
kurs og arrangementer og følges opp til våren, gjerne sammen med 
ledertrenerne. 

• Larviksmøtet. 28. februar, innkalling er sendt ut til alle registrerte 
medlemmer i de berørte gruppene. 

• Bruk av frivillig.no i lederrekruttering. Kretssekretær lager et system 
for rekruttering av frivillige gjennom frivillig.no 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Sak 15/18 Kretstingets årsmøte 

Følgende saker skal forberedes og presenteres 

• Årsmelding – Alf-Arne 

• Regnskap – Bjørn Arne 

• Møteleder – Hanna og Henning 

• Referent – Ole Harald 

• Tellekorps – Stedlig arrangør 

• Valgkomite/valg - Valgkomiteen 
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• Registrering - Anders 

• Servering – 1.Sandefjord 

• Orienteringssaker: Lederkurs ny struktur v/Therese, NM i Speiding og 
Lederavtale. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
Sak 16/18 Lederavtale 

Det foreslås å innføre og markedsføre denne uansett behandling i VBUR. 
Konkrete forslag til praktisk gjennomføring/avtale lages. Grunntreningen 
forutsetter avtale med egen gruppe. Emnekurs, ledertreningsutdanning og 
T/G krever avtale med krets. Ledertrener og T/G bør ha en forpliktelse på fem 
år. 
Vedtak: Lederavtale gjennomføres også uten tilskudd fra VBUR og settes i 
gang umiddelbart. 
 
 

Sak 17/18 Ledertrenere 
Oppfølging og bruk av ledertrenerne. Kan disse brukes mer aktivt i hjelp til 
grupper? Hvordan skal vi profilere ledertrenerne – bekledning? Forslag fra 
ledertrenerne mottas. Saken tas opp sammen med ledertrenerne. 
Vedtak: Sakens tas opp med ledertrenerne til stede. 

 
 
Sak 18/18 Kommende arrangementer 

05. feb  Kretsstyremøte - Tønsberg 
09.-11. feb Peff 2 
28. feb  Møte med Larvik-gruppene 
05. mars Årsmøte FNF 
06. mars Kretstingets årsmøte – Sandefjord 
12. mars Kretsstyremøte 
22. mars Møte VBUR 
6.-8. april Peff 1 
9. april  Kretsstyremøte 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 19/18 Åregaffærn 2018 

Kandidater ble gjennomgått. 
Vedtak: Åregaffærn 2018 tildeles Therese Nilsen (Husøy Sjø) 
 

Sak 20/18 Lederstart 
Ny struktur: Arrangeres (minst) en gang per år, påmelding tre uker før. 
Påmeldte mottar PDF for selvstudium. De mottar så invitasjon til 
ledersamtale. 
Vedtak: tatt til etteretning. 
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Sak 21/18 Roverombudet 
Ny leder i ombudet er Hanna. 
Vedtak: Hanna davidsen oppnevnes som leder av Roverombudet i to år. 
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