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Referat fra kretsstyremøte 8. juni 2020 på Zoom 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne og Magnus Helmer 
Hansen samt Ole Harald Flåten  
Meldt forfall: Kristine Slettom og Mats Carlsen 
 

 

 

 
Sak 48/20 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 4. mai 2020. 
Vedtak: Godkjent uten endringer 
  

Sak 49/20 Oppfølging av grupper og aktiviteter  
Lederombudet er lagt inn i Teams. Oppfølging fra sist: Alle gruppene er i gang 
igjen og har hatt sommeravslutning.  
Helgerød starter opp igjen. Har nå fem medlemmer og legger planer for å 
starte opp og ha aktivitet fra høsten. Starter opp med rovere i første rekke.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 50/20 Kretstiltak 

Ledere og rovere invitert til Aktiv Fritid via hjemmesiden. Sendes ut på e-post 
også. 
Speiderstyret er klar til å bruke midler til å reklamere for speiding. Kretsstyret 
har utfordret Janne og gjengen til å lage reklame som kjøres betalt på SoMe til 
høsten. Hun tar utfordringen  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 51/20 Friluftslivets uke 
Det er ikke kommet ny informasjon fra FNF om arrangementet. Alf etterlyser 
og vi sender ut til gruppene. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 52/20 Kretsleir 2023 

Ikke fått tilbakemelding fra Grenland. Anders tar kontakt over sommerferien.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 53/20 Rovertreff 3 Nøtterøy  

Det ble arrangert samling, men uten pizza. Ca 15 rovere deltok. Bør gjenta 
det. Roverombudet utfordrer neste roverlag. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 54/20 Sommeravslutning 

Kretsstyret har vanligvis sommeravslutning med tillitsvalgte på siste 
kretsstyremøte før sommerferien. Denne gang velger vi å skyve til høsten og 
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starter speideråret med en samling og kretsstyremøte 31. august med ombud 
og utvalg. Villa Møllebakken og reker. 
Vedtak: Sommeravslutning blir høstoppstart. 
  

 
Sak 55/20 Kommende arrangement 

31. aug Kretsstyremøte med ombud og utvalg – flyttet fra 7.sept. 
5. sept  #Nattinaturen – avventer informasjon 
25.-27. sept Peff 3 – invitasjon sendes ut 
25.-27. sept Lederløft 
5. okt  Kretsstyremøte 
9.-11.okt Rover- og Speiderforum 
17.-18. okt JOTA/JOTI 
26. okt  Kretsting 
2. nov  Kretsstyremøte 
13. nov Speiderting 
7. des  Kretsstyremøte med ombud og utvalg 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 56/20 Oppfølging i sommer 
Ved behov i sommer vil det bli innkalt til møte på Teams/Zoom 
Vedtak: Tatt til orientering 
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