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Referat fra kretsstyremøte kl 18:00 den 31. august 2020 på Zoom 
 

Innkalles: Alf-Arne Kristoffersen, Magnus Helmer Hansen, og Mats Carlsen samt Ole Harald 
Flåten  
Forfall: Anders Øilo Marcussen, Morten Botne og Kristine Slettom  
 

 
Sak 57/20 Referatsaker  

Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 8. juni 2020 godkjent uten endringer. 
  

Sak 58/20 Landsleir 2021 
NSF har besluttet å oppløse Landsleirkomiteen og i stedet jobbe for 
desentraliserte leire som tilfredsstiller smittevernreglene. Dette ble diskutert 
på et digitalt møte. Oppfattelsen var at dette ikke ville bli en positiv 
opplevelse for speiderne og at man ikke ønsket å gå videre med det. 
Oppfordrer gruppene til å planlegge for gruppeleir i stedet. Parallelt jobber 
Speiderstyret med et leirprogram for gruppene som kan gjennomføres i hele 
landet. 
Vedtak: Gruppene oppfordres til å planlegge for gruppevise leire. 

 
Sak 59/20 Oppfølging av grupper og aktiviteter  

Holmestrand har fått tre nye ledere og melder om god aktivitet. Alf Arne 
følger opp 6. Nøtterøy. Ole Harald følger opp 2.Nøtterøy. Lage/samle 
hengekøye-guide for gruppene. Legge ut på FB-speiderledere i Vestfold 
(Janne). Viktig med fysiske møter for ikke å miste speiderne. Ta hensyn til 
smittevernreglene. 
Vedtak: tatt til orientering. 

 
Sak 60/20 Kretstiltak 

Invitere til et digitalt leder-/gruppeledermøte tirsdag 22, deretter kanskje 
grenvise ledermøter? Ta med Birdy. Digital leirbålsprat. 
Vedtak: Kretsen inviterer til digitalt leirbål 22. september kl 18:00 
 

Sak 61/20 Rovertiltak 
Hvilke tiltak kan vi sette i gang for å få til meningsfylt roveraktivitet, og kanskje 
rekruttere flere rovere? Morten sender ut invitasjon til Mindcraft til rovere i 
hele Norge. 
Vedtak: Invitasjon til Rover-Mindcraft sendes hele Rover-Norge. 
  

Sak 62/20 Kretsleir 2023 
Anders har ikke fått noen respons fra Grenland, etterlyser. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 63/20 Kommende arrangement 

31. aug Kretsstyremøte - OK 
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5. sept  #Nattinaturen – undersøker om det arrangeres. 
25.-27. sept Peff 3 – forsøkes gjennomført. 
25.-27. sept Lederløft – Avlyst! 
5. okt  Kretsstyremøte - Digitalt 
9.-11.okt Rover- og Speiderforum – digitalt og fysisk 
17.-18. okt JOTA/JOTI – gruppene men vanskelig å gjennomføre i henhold 

til smittevernbestemmelsene.  Disk ledermøte. 
26. okt Kretsting – Digitalt? Disk ledermøte. 

Undersøke hvordan det gjøres med møteledelse og 
avstemning. Undersøke med NSF.  

2. nov  Kretsstyremøte – Digitalt? 
13. nov Speiderting – Digitalt og fysisk 
7. des  Kretsstyremøte med ombud og utvalg digitalt eller fysisk? 
Vurdere nærmere når det nærmer seg. Prioriterer å gjennomføre dette fysisk. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak64/20 Eventuelt #nattinaturen 
Undersøke og sende ut info sammen med peff3 
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