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Referat fra kretsstyremøte 2. november 2020 på Zoom 
 

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

 

 
Sak 72/20 Referatsaker  

Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 12. oktober 2020 godkjent uten endringer. 
  

Sak 73/20 Kretsting 26. oktober – erfaringer med digitale møter 
Kretstinget ble greit gjennomført men den som styrer det bør ha minst to 
skjermer. Med trening blir det bedre. Fornøyd med møteledelsen. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 

 
Sak 74/20 Roversatsing framover  

Morten lager en plan for roversatsing 2021 til neste møte. Kartlegger rovere i 
kretsen. 
Vedtak: Roversatsing 2021 diskuteres neste møte. 

 
Sak 75/20 Vinterspeiding er UTE 

Alf starter planlegging og lager en prosjektgruppe.  
Vedtak: Vinterspeiding er UTE tas opp til behandling neste møte. 
 

Sak 76/20 Småspeidersamlingen 
Det må skaffes arrangører til Småspeidersamlingen 2021. Opplegg er klart 
men noen må ta ansvar. Mats har ansvaret for å finne arrangør 2020. 
Vedtak: Mats følger opp og rapporterer på neste møte. 
  

Sak 77/20 Tiurleiken 
Tiurleiken ble ikke arrangert i år. Tiurleikkomiteen laget ett opplegg og vi 
undersøker om de kan arrangere 2021. Espen Garder er leder for komiteen i 
2020. 
Vedtak: Anders kontakter fjorårets komite om de kan gjennomføre 2021 

 
Sak 78/20 Oppfølging av grupper 

Anders snakker med ledertrenerne om en plan for oppfølging av gruppene. 
Vedtak: Plan for oppfølging tas opp på neste møte. 

 
Sak 79/20 Aktiviteter 2021 

Sannsynligvis vil koronatiltakene gjelde minst fram til sommeren og vi må 
planlegge arrangementene i henhold til dette. Kretsstyret vil følge de rådene 
som gis av myndighetene. Legge inn roverarrangementer i terminlista. 
Vedtak: Følges opp av alle. 
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Sak 80/20 Ledersamling januar 

Ledersamlingen i januar går enten digitalt, arrangeres innendørs etter 
gjeldende regler eller må holdes ute. Det må lages et opplegg som er 
spennende, matnyttig og aktuelt for ledene. Ansvar for dette har Magnus. 
Vedtak: Magnus lager et opplegg for ledersamling og presenterer dette på 
neste møte. 

 
Sak 81/20 Kretsleir 

På kretstinget ble det diskutert å flytte kretsleir ett år fram. Det var ikke 
ønskelig å endre dette i kretsen. Anders meddeler Grenland krets om dette. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 82/20 Speidertinget 
Speidertinget arrangeres både fysisk og digitalt og kan følges av alle. Det ble 
gjennomgått noen av sakene som skal tas opp. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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