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Referat fra kretsstyremøte 6. april 2020 på Microsoft Teams 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Mats Carlsen, 
Magnus Helmer Hansen og Kristine Slettom samt Ole Harald Flåten  
 
 
 
 
Sak 31/20 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 9. mars 2020. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 9. mars godkjent uten kommentarer. 
 
  

Sak 32/20 Arbeidet fremover  
På grunn av Koronasituasjonen er all aktivitet framover avlyst og de fleste 
grupper har gått digitalt. Hva kan kretsen/kretsstyret hjelpe til med. Hvordan 
jobber vi framover? Så langt har ingen kommet med spesielle behov.  
Vedtak: Vi følger opp gruppene framover. 
 

 
Sak 33/20 Kommende arrangementer 

De fleste arrangementer før sommeren er avlyst eller utsatt. Hva gjør vi med 
Småspeidersamling og Tiurleik? Det er diskutert med KM om å utsette til 
høsten. Problemet er å finne tid. Hva med å tenke nytt: lage en konkurranse 
som går patruljevis over hele Vestfold og ute i naturen, arrangere som en 
cup? Jobbe videre med det. KM har møte om dette i slutten av måneden. 
Vi søker Gjensidigestiftelsen om aktiviteter på Aktiv Fritid og Gravity. 
Vedtak: Småspeidersamlingen og Tiurleik er avlyst, Tiurleik arrangeres 
eventuelt til høsten i en eller annen form.  
 

 
Sak 34/20 Oppfølging av grupper 

Hvordan følger vi opp kretsens grupper i dagens situasjon. Alf har ringt alle 
gruppelederne i kretsen og fått oppdatert. Alle sender ut merkeoppgaver hver 
uke og er ved godt mot. Det er viktig å følge opp småspeiderne også. Benytte 
kretsens hjemmeside og FB til å spre tips.  
2. Nøtterøy trenger ledere og vi forsøker å få til et møte med Bumschen – 
Kretssekretær tar kontakt for å lodde stemningen. 
Holmestrand har fått to nye ledere som venter på Lederstart og lederkurs. 
Vedtak: Kretsstyret holder jevnlig kontakt med gruppene. Bruke kretsens 
sosiale medier til å spre tips og ideer 
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Sak 35/20 Roverarbeid 

Hva kan vi gjøre for å aktivisere roverne under Koronakrisen? Morten ser på 
MindCraft. Leie plass til roveraktiviteter. Koster 10 dollar per måned for 35 
brukere. Starter med det.  
Vedtak: Morten administrerer en MindCraft-side for roverne i Vestfold. 
 
 

Sak 36/20 Kretsleir 2023 
Vi har fått spørsmål fra Grenland om å arrangere felles kretsleir i 2023 
Vedtak: Anders tar kontakt med Grenland krets om å arrangere felles kretsleir 
i 2023. 
 

 
Sak 37/20 Kampanje etter Korona 

Mange har fått smaken på friluftsliv etter alle restriksjonene. Hva med å lage 
en kampanje når tiden er moden. Kretsleder tar dette opp med forbundet og 
alle tenker på måter å profilere speidingen i Vestfold med. 
Vedtak: Vi jobber videre med dette fram mot neste møte. 
 

 
Sak 38/20 KL/KS 

Det fysiske KL/KS er avlyst og holdes i stedet på nettet. Alle kan delta og 
påmelding via min.speiding 
Vedtak: Alle i kretsstyret er velkomne til å delta på digitalt KL/KS-møte 

 


