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Referat kretsstyremøte mandag 5. november 2018  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Hanna Davidsen, Johannes Botne, Victoria Stensrud 
Johnsen og Ole Harald Flåten 

Forfall: Anders Øilo Marcussen og Lars Erik Ulvund 

 
 
Sak 88/18 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 8. oktober 2018. Kommentarer: Lars Erik skal se på 
registrering av eiendommer. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte godkjent med endringer.  
 

 
Sak 89/18 Vinterpeiding er UTE 1.-3. februar 

Mulig vi må skyve på arrangementet en uke pga at de som skal arrangere det 
ikke har fått fri. Ellers er leirplass og toaletter samt ved ordnet. Vi får også 
tilbud på dagskort i skibakken. Victoria lager merke til arrangementet. Vi lager 
grillfest lørdag. Helstekt gris ordnes av Johannes. Maren og Oda Cecilie 
planlegger. 
Vedtak: Invitasjon til gruppene sendes ut så snart dato er spikret. 
 

 
Sak 90/18 Oppfølging av grupper 

KFUK i Stavern har bestemt seg for å legge ned og overføre medlemmene til 
1.Stavern. Alf Arne følger opp og tilbyr møte hvor vi også inviterer 
ledertrenere. 
Holmestrand speidergruppe sliter og har for få ledere. Alf Arne, Kai fra 
Ledertrenerne og Ole Harald deltar på foreldremøte 12.november for å 
forsøke å motivere til økt innsats. 
Brunlanes FSK var svært fornøyd med møtet de hadde med oss for ett år siden 
og vil gjerne ha et oppfølgingsmøte i vinter. Ole Harald følger opp. 
Det har vist seg å være svært nyttig å ta disse møtene med grupper som sliter 
eller er litt utenfor kretsarbeidet og vi vil fortsette å arbeide på denne måten. 
Vedtak: Tatt til orientering.. 

 
 
Sak 91/18 Kommende arrangementer 

09-11. nov Rovertur - OK 
03. des  Kretsstyremøte - Fevang 
07. jan  Kretsstyremøte – Nytt kretskontor? 
18.-20. jan Nasjonal Lederrtrenersamling – vi bør sende ledertrenere 
24. jan  Ledersamling – Sted? 
1.-3. feb Vinterspeiding er UTE – Under planlegging, Fagerfjell 
Vedtak: tatt til orientering. 
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Sak 92/18 Ledersamling 24. januar 

Sted ikke bestemt. Servere pizza. Jobbe med «ordsky». Invitere kontaktperson 
fra speiderstyret. Temaer det jobbes med: Profilering, rekruttering, 
langtidsplan, lederutvikling. Jobbe videre med på neste møte. 
Vedtak: Ledersamlingen blir tema på neste møte. 
 

 
Sak 93/18 Tiurleikkomite 

Maren og Oda Cecilie ble valgt for to år sist og suppleres med en fra Larvik. 
Sende svar til Larvik MS. 
Vedtak: Oppnevning skjer på desembermøtet. 

 
 

Sak 94/18 Kretsleir 2019 
Det er behov for flere i planleggingsgruppa. Spesielt til haik, program og 
teknisk. 
Vedtak: Flere interesserte etterlyses i neste utsending fra kretskontoret. 

 
 

Sak 95/18 Søknader VBUR 
Vi prioriterer lederutvikling, emnekurs og å utvikle ledertrenere. 
Vedtak: kretssekretær lager forslag til søknader til neste møte. 
 
 

Sak 96/18 Roverarbeidet 
Hvordan motiverer vi til økt roverarbeid i kretsen? Ett forslag var å lage en 
juleavslutning, f.eks på Strømstadferga. Eget roverprogram på «Vinterspeiding 
er UTE». Diskutere dette med roverne. Det er viktig med et tilbud til eldre 
speidere hvor det ikke er roverlag. 
Vedtak: Roverombudet jobber frem et forslag til rovermotivasjon. 
 
 

Sak 97/18 Rapport fra Speideringet 
Et gjennomgående synspunkt var at det var alt for liten tid til diskusjon om 
fremtiden. Det virket som pauser og valg ble for mye prioritert. Ellers var det 
nyttig med kontakt på tvers av kretsene. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 98/18 Småspeidersamling 2019 

Det er gruppene i Larvikområdet som skal arrangere Småspeidersamlingen. 
Oppsettet er klart. Alf Arne renskriver oppgavesettene slik at arrangørene kan 
plukke ut de oppgavene de ønsker. Arbeidet for gruppene består da stort sett 
i å organisere løypa og premier. 
Vedtak: Kretsleder gjør ferdig oppgavene for småspeidersamlingene. 
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Sak 99/18 Fellesmøte KM/NSF 

Det blir fellesmøte mellom KM og NSF i Vestfold 13. desember. KM kommer 
tilbake med forslag til sted. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 100/18 Ledertrenerkurs 
De som bør delta på ledertrenerkurs er: Victoria, Anders, Johannes, Maren, 
Christine og Oda Cecilie. 
Vedtak: Kretssekretær kontakter påtenkte ledertrenere om kurs i 2019. 
 
 

Sak 101/18 Støtte kurs 
Ola Strand har søkt om støtte til Gilwellkurs og Maren Paulsen har søkt om 
støtte til skipperkurs. Begge innvilges. 
Vedtak: Ola Strand og Maren Paulsen innvilges støtte til hhv Gilwell- og 
skipperkurs. 
 
 

Sak 102/18 Budsjett-/prosjektkurs 
Kretssekretær minner Tor Ivar på planene om kurs i budsjettering og 
prosjektplanlegging. 
Vedtak: Budsjett- og prosjektkurs bør avholdes tidlig i 2019. 
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