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Referat kretsstyremøte mandag 26. august 2019  
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Johannes Botne, Magnus Helmer Hansen, Victoria 
Stensrud Johnsen og Lars Erik Ulvund samt Ole Harald Flåten.  
Forfall: Anders Øilo Marcussen 
 
Sak 77/19 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 3. juni 2019  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 3. juni 2019 godkjent uten kommentarer 

 
Sak 78/19 Oppfølging av grupper 

Holmestrand kontakter Silje (tidl Hortenspeiding og Farmen-vinner) for å 
undersøke om hun vil begynne som leder. 
Høyjord mangler ledere – jobber med saken. 
2. Nøtterøy mangler ledere og tar ikke inn speidere. Alf følger opp. 
Kretssekretær følger opp stjernemerkede grupper sammen med 
speiderstyret. 
Alf tar kontakt med alle gruppene som ikke var på kretsleir. 
Vedtak: Arbeidet med å styrke gruppene fortsetter. 
 

Sak 79/19 Speiding er UTE m JOTA/JOTI 18.-20. oktober 
Ansvarlig i Kretsstyret er Johannes. Sted: Torød, Koordinering med radiogutta: 
Lars-Erik. Johannes har undersøkt med brannvesenet om brannvernaktivitet, 
ikke mulig. Kodeklubben – Johannes. Leirbålsunderholdning/-kurs – Jonny fra 
Tverrved KM. Helstekt gris og grillmat lørdag. Satse på mat. Bruskasseklatring 
(Johannes sjekker), Flaskerakett, SBG med (Lars Erik), Fotokurs. Kretsen kjøper 
merker til de aktiviteter som tilfredsstiller merkekrav og deler ut på slutten av 
festivalen. Neste møte går vi gjennom påmeldingssystemet. Alexander 
Westrum holder fotokurs. Det blir ikke kiosk. Morgensamling: Espen? JOTA 
obligatorisk. Mat: Alf og Henning. Frist for aktiviteter og påmeldingsskjema er 
15. september. Johannes lager skjema på nett. 
Vedtak: Invitasjon og påmelding går ut til gruppene så snart som mulig etter 
15. september 

 
Sak 80/19 Speidereiendommer Larvik 

Regelverk etterlyses og tas opp på neste møte. Magnus følger opp. Ennå ikke 
mottatt noe fra stiftelsen. 
Vedtak: Tas opp på neste møte 
 

Sak 81/19 Kretsleir 
Oppdatering. Når alle regninger er inne regnes deltakerprisen ut og gruppene 
faktureres. Det har vært avholdt oppsummeringsmøte og rapporten er snart 
klar. Til neste gang må matpenger og diett diskuteres. Speidere med spesielle 
behov gjør at gruppene får mindre å rutte med til mat på leir. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 82/19 Kommende arrangementer 

26. august Kretsstyremøte, starter kl 17 med kurs kl 18 
31. august Åpning friluftslivets uke  
7. oktober Kretsstyremøte  
18.-20.okt Speiding er UTE  
30. oktober Kretsting – Villa Møllebakken 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 83/19 Samarbeid KM 
Invitere KM på Speiding er UTE og følge opp saker fra forrige samarbeidsmøte. 
Vedtak: Kretssekretær følger opp KM 
 

Sak 84/19 Tiurleik/Småspeidersamling 
Sandefjord/Fevang står på tur til å befolke Tiurleik- og Småspeidersamling-
komiteene 
Vedtak: Kretssekretær følger opp Sandefjord og Fevang 
 
 

Etter kretsstyremøtet ble det arrangert del 1 av kurs for kretsstyret v/Henning Marcussen 


