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Referat fra kretsstyremøte 4. mai 2020 på Microsoft Teams 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Mats Carlsen og 
Magnus Helmer Hansen samt Ole Harald Flåten  
Forfall: Kristine Slettom 
 
 
Sak 39/20 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 6. april 2020. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 6. april godkjent uten endringer. 
  

Sak 40/20 Oppfølging av grupper og aktiviteter  
De fleste grupper har gått digitalt. Nå tillates en gradvis forsiktig start av 
speiderarbeidet. Hvordan følger vi opp? Høstens arrangementer. 
Husøy og Tønsberg har begynt så vidt med aktiviteter. 3. Nøtterøy skal 
begynne. Flokken deles i 2 og mangle ledere (Husøy). Janne lager videosnutter 
som legges på nett. Kommuneoverlegen bør kontaktes når det gjelder større 
grupper enn 5. Alf ringer rundt til tropps- og flokkeldere. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 41/20 Kretstiltak 

Forslag til spesielle ting vi kan sette i gang fra kretsens side før sommeren, 
etter sommeren? Ledere og rovere til Aktiv Fritid på Tjøme. Kretsen betaler. 
Sender ut invitasjon – Ny giv. 
Vedtak: Kretsen inviterer til klatreopplevelser på Aktiv Fritid Tjøme. 
 

 
Sak 42/20 Roverarbeid 

Sende info om gaming på nytt via ordinær mail. Ingen respons via FB. Se også 
punkt 41. Mailadresse til roverlagslederne for møte på Teams. 
Vedtak: Roverne tilbys klatring og gaming. 

 
 
Sak 43/20 VBUR 

Oppfølging av tildeling fra VBUR. Vi har fått tildelt 82.420 kroner. 
Lederkontrakt og Ny Giv fortsetter. 
Vedtak: tatt til orientering. 
 
 

Sak 44/20 Kretsleir 2023 
Oppfølging. Tas neste møte. 
Vedtak: tas neste møte 
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Sak 45/20 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. Oppfølging fra 
forrige møte. Ble tatt opp under KL/KS men fikk ikke respons. Tas videre med 
speiderstyret. Tar opp med Janne i roverombudet om de kan finne på noe. 
Vedtak: Kretsleder følger opp med kommunikasjons- og markedsansvarlig i 
NSF. 
 
 

Sak 46/20 Arrangementstøtte 3. Nøtterøy roverlag. 
3. Nøtterøy roverlag søker om opp til kr 10.486 for dekning av reise og avgift 
for syv rovere på roverstevnet 2019. De lærte mye fra roverarbeidet i 
Trondheim og vil gjerne arrangere noe for roverne i Vestfold. Vi foreslår at de 
arrangerer stor rover-pizza-samling i sommer og får kr 7.000 + utgiftsdekning 
til arrangementet. 
Vedtak: Kretsen støtter 3. Nøtterøy roverlag med kr 7.000 + dekning av 
faktiske utgifter til stor roversamling sommeren 2020. 
 

 
Sak 47/20 Oppfølging KL/KS 

Alf deltok fra kretsstyret. Varte i seks timer. KL/KS hadde mye diskusjon om 
synlighet og rekruttering samt hvordan vi skal holde på medlemmer og 
kretsens rolle i dette. Ingen resultater av diskusjonen foreløpig. Se på DNT hva 
de gjør. Mer bevisst på bilder som brukes: bruk speiderdrakt. Bruk 
«Speiderledere i Norge» på FB. 
Frister: 22. juni – frist for innlevering av kandidater til Speiderstyret 
23. august frist for innlevering til Sølvulven. 
Avsluttet med leirbål etterpå.  
Vedtak: tatt til etteretning. 
 


