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Referat fra kretsstyremøte mandag 6. mai 2019  
 

Til	stede:	Alf-Arne	Kristoffersen,	Johannes	Botne,	Victoria	Stensrud	Johnsen,	
Magnus	Helmer	Hansen,	Anders	Øilo	Marcussen	og	Lars	Erik	Ulvund	samt	Ole	
Harald	Flåten.	
	
 
 
Sak 57/19 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 1. april 2019. 
 Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 1. april 2019 godkjent uten kommentarer. 

 
 
Sak 58/19 Oppfølging av grupper 

Holmestrand har behov for flere ledere. Her følger vi opp. Alf følger også opp i 
Larvik. Vi starter også en besøksrunde i grupper vi sjelden ser på samlinger og 
starter med 2. Nøtterøy. Alf tar kontakt. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 59/98 Tiurleiken 

Tiur leiken ble flyttet til Tjøme pga vanskelige kjøreforhold. Uttak til NM i 
orientering skapte vanskeligheter med orienteringsløpet. Det var et godt 
arrangement med lite klager. Flere har kommet med innspill om at vi finner en 
fast plass til Tiurleiken. Dette tar vi videre med Tiurleikkomiteen og KM. 
Vedtak: Det undersøkes om det kan finnes et fast sted til Tiurleiken slik at all 
infrastruktur ligger godt til rette, det er gode orienteringskart og gode arealer 
for leir og konkurranse. 
 

 
Sak 60/19 Småspeidersamling 

Merkene til Småspeidersamlingen kom en uke etter konkurransen og vil bli 
utdelt de deltakende gruppene. 3: Nøtterøy vant. Standardisering av skjema 
og program er neste trinn i prosessen. 
Vedtak: Tatt til orientering. Neste arrangør varsles. 

 
 
Sak 61/19 Kommende arrangementer 

06. mai Kretsstyremøte - OK 
03. juni  Kretsstyremøte sommeravslutning – OK hos Alf, Taranrødvn 96. 
29. juni-6. juli Kretsleir - OK 
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Sak 62/19 Speiding er UTE m JOTA/JOTI 18.-20. oktober 

Ansvarlig i Kretsstyret er Johannes. Vi ønsker å ha dette på Torød, dette er OK 
men speidergruppa presiserer at arrangøren MÅ sørge for skikkelig rydding og 
at opplegget med radiogutta organiseres bedre enn sist – Lars-Erik følger opp 
dette. Program som i søknad til VBUR. Johannes undersøker med 
brannvesenet om brannvernaktivitet. LKK – Johannes. 
Leirbålsunderholdning/-kurs – Jostein? Legge opp i hht merkekrav. Helstekt 
gris og grillmat lørdag. Satse på mat. Bruskasseklatring (Johannes sjekker), 
Flaskerakett, SBG med (Lars Erik), Fotokurs (Birdy sjekker med 
kommunikasjonsnettverket). Vi benytter Dropbox til ideer. 
Vedtak: Ideene er mange og vi jobber videre med dem fram til neste møte. 
 

 
Sak 63/19 Friluftslivsledelse 

Christine, Lars Erik og Johannes danner prosjektgruppe. Kontakte 
friluftsnettverket. Satse på kano. Victoria blir med på turlederkurs kano. Lars-
Erik undersøker med forbundskontoret. Jobber for å kjøre første kurs under 
kretsleiren. 

 
 
Sak 64/19 Kurs/workshop 

Kurs/workshop i effektive kretsting, styremøter etc. Dette blir på kretsstyrets 
møte 26. august. 
Vedtak: Kurs i effektive møter/kretsting 26. august 
 
 

Sak 65/19 Speidereiendommer Larvik 
Regelverk etterlyses og tas opp på neste møte. Magnus følger opp. 
Vedtak: Utsatt til neste møte 
 
 

Sak 66/19 Studentspeiding 
Kretssekretær sjekker med USN om hvilke muligheter vi har for å etablere 
studentspeiding på Bakkenteigen. 
Vedtak: Utsatt til neste møte 
 
 

Sak 67/19 Kretsleir 
13 grupper har meldt seg, i alt ca 190 deltakere. Larvik KM blir også med. Har 
fått ca halvparten av gruppebidragene. Sender snart ut mer info. Faktura 
sendes gruppene etter endelig påmelding. 
Vedtak: tatt til orientering 
 
 

Sak 68/19 Tildeling fra VBUR 
Totalt fikk kretsen kr 115.000 fra VBUR 
Vedtak: Tatt til orientering. 


