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Referat fra kretsstyremøte mandag 18. mars 2019  
 

Til	stede:	Alf-Arne	Kristoffersen,	Anders	Øilo	Marcussen,	Johannes	Botne,	Victoria	
Stensrud	Johnsen,	Magnus	Helmer	Hansen	og	Lars	Erik	Ulvund	samt	Ole	Harald	
Flåten.	
 
 
Sak 31/19 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 4. februar 2019. 
Vedtak: Godkjent uten endringer. 

 
Sak 32/19 Konstituering av styret 

Det ble foretatt fordeling av arbeidsoppgaver, skrevet under på 
taushetserklæring, registrering i Brønnøysund, og arbeidsformen ble 
videreført. 
Vedtak: Kretsstyret har konstituert seg. 

 
Sak 33/19 Oppfølging av grupper 

6. Larvik starter opp igjen og kretsen tilbyr seg å komme for å hjelpe til. Takk 
til Sandra som har tatt initiativet. 1. Larvik er nedlagt og kretsleder tar kontakt 
med nedleggelseskomiteen. Vi avventer svar fra de andre gruppene når de 
ønsker nytt møte med kretsapparatet. 
Vedtak: tatt til orientering. 

 
Sak 34/98 Tiurleiken 

Nytt reglement og referat fra møtet ble gjennomgått. Det nye reglementet er 
godkjent av kretslederne og sendes ut sammen med invitasjon til Tiurleiken 
når den kommer. Konkurransen holdes på Eikenes ved Farrisvannet. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 35/19 Småspeidersamling 

Anders og Lars-Erik tar dette arrangementet ettersom det ikke var noen 
respons fra Larvikgruppene på dette. Alf har samlet tidligere oppgaver og gjør 
dette tilgjengelig i Dropbox. Tema blir mest sannsynlig Svampebob. Victoria 
lager merke som sendes kretskontoret for bestilling så raskt som mulig. 
Kretssekretær bestiller premier. 
Vedtak: Anders, Lars-Erik og Victoria tar ansvaret for Småspeidersamlingen. 

 
Sak 36/19 VBUR årsmøte 

Kurt Vidar Gundersen er valgt til nestleder i VBUR. Alf er fremdeles i 
valgkomiteen og vi fikk maks uttelling på søknadene våre. 
Vedtak: tatt til orientering. 
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Sak 37/19 Nytenking? 

Småspeiderledermøtet ble avlyst pga for liten påmelding. Vi forsøker å tenke 
nytt med hensyn til slike møter/samlinger. Kretssekretær hører med Aktiv 
Fritid om mulighet for samarbeid og vi tar en spørring til småspeiderlederne 
om hva de ønsker. 
Vedtak: Kretsstyret ønsker å invitere ombudene og utvalgene i jobben med å 
tenke nytt omkring arrangementer. Saken fortsettes. 

 
Sak 38/19 Kommende arrangementer 

18. mars Småspeiderledersamling – Avlyst 
22.-24. mars Peff 2 – God påmelding  
22.-24. mars KL/KS - Alf og Victoria 
22.-23. mars Ledertrenerkurs – Flere fra kretsen med 
29.-31. mars Ledertrening 1 – God deltakelse  
01.april Kretsstyremøte - OK 
26.-28. april Tiurleiken - OK 
27. april Småspeidersamling – Under arbeid 
3.-5. mai Peff 1 – Invitasjon kommer 
06. mai Kretsstyremøte - OK 
03. juni  Kretsstyremøte sommeravslutning – planlegges. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 39/19 Speiding er UTE m JOTA/JOTI 18.-20. oktober 
Vi starter planlegging. Ansvarlig i Kretsstyret blir Johannes. Vi ønsker å ha 
dette på Torød, kretssekretær sjekker. Program som i søknad til VBUR. Satse 
på mat. Anders hører med Rolf om brannvern. Vi benytter Dropbox til ideer. 
Vedtak: Saken fortsetter på hvert kretsstyremøte. 
 

Sak 40/19 Friluftslivsledelse 
Vi får penger til dette fra VBUR. Lars Erik og Johannes tenker på hvem som 
kan lede prosjektet. Tas opp neste møte. 
Vedtak: Saken behandles på neste møte. 
 

Sak 41/19 Vararepresentant til FNF 
Kandidater er Jørgen tangen og Mats Carlsen. Alf hører med Jørgen først. 
Vedtak: tas opp på neste møte. 
 

Sak 42/19 Fellesmøte i FNF 
Møtet var om integrering men var lite matnyttig. 
Vedtak: tatt til orientering. 

 
Sak 43/19 Kurs/workshop 

Henning Marcussen har foreslått for kretsstyret å holde kurs/workshop i 
effektive kretsting, styremøter etc. Kretsstyret takker ja til dette. 
Vedtak: Kretssekretær avtaler kurs med Henning Marcussen. 
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Sak 44/19 Speidereiendommer Larvik 

Kretsstyret ønsker å se vedtektene til Speidereiendommer Larvik. Dette for å 
sikre at alt følger NSFs regler. Magnus skaffer disse.. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


