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Referat fra kretsstyremøte 12. april 2021 på Zoom 
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen (delvis), Morten Botne, Andreas Nornes,  

Karen Paulsen og Janne Fongen samt Ole Harald Flåten  
 
 
Sak 35/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 8. mars 2021. Ingen kommentarer. 
Vedtak: referat fra kretsstyremøte 8. mars 2021 godkjent 

• Rapportering om hva som er skjedd siden sist. Hatt en kaffeprat digitalt. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

• Rapport peffkurs. Egen rapport. 
Vedtak: Tatt til orientering. Flott innsats. 

• KL/KS. Janne, Anders og Johannes deltok. Heldigitalt. Viste nye måter å 
samarbeide på digitalt, blant annet Gadher.town. Ble jobbet med 
langtidsplaner og konkretisering til kretsnivå. Opptatt av Roverarbeid. 2022 
er frivillighetens år. Ny frivillighetsside for unge: 
https://ungfritid.no/?place=speideren  
Vedtak: Tatt til orientering. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport sendt ut. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 36/21 Oppfølging av grupper 
Liste over gruppene og foreslått fordeling følger vedlagt. Faste spørsmål:  
Hvordan går det, hvordan har dere klart dere gjennom Koronatiden, hva trenger 
dere; ledertrening; kurs; hjelp fra andre. Har dere nok ledere? Hvor skal dere på leir i 
sommer, er dere med på Agenda, hvem samarbeider dere med? Har dere deltatt på 
kaffepraten, hva skal vi ta opp for at det er interessant for deg å delta? Har dere 
rovere, hvor mange rovere, samarbeider dere med noen, hva driver de med, vet de 
om kretsens tilbud? Fremtidige arrangementer: har dere rovere som har lyst på en 
utfordring, hva er dere spesialister på, hva vil dere ha mer av...? Oppdatering av 
min.speiding. 
Vedtak: Gruppene er fordelt og alle følger opp sine grupper til neste møte. 
 

Sak 37/21 Kaffeprat 
Vi lager en struktur på møtene.  
Presentasjon av de som er med. Tema. Diskusjon om aktuelle ting. Introdusere en ny 
ting som funker på digitalt møte (verktøy, lek eller lignende). 
Forslag til tema ( fra padlet.com): Min.speiding; Bytte gruppe? Avtale at man kommer 
som gjesteleder i hverandres grupper; Dagens tips. Kanskje finne en aktivitet som en 
kan dele med andre, utfordre noen hver gang; Bingo; Oppstart av nye grupper. 
Studentspeidergruppe på Bakkenteigen; Rover – kan vi starte en uhøytidelig 
roverfemkamp igjen – kanskje ta med lederlag og KM; Varsle om at vi kommer til å 
ringe rundt; Skribbel.io; Rovere som skal studere – hvordan ta vare på disse, hvilke 
speidergrupper finnes i nærheten; Leirprat – haiketips; Leirprat – inspirasjon til 
leirtemaer, husk frist på torsdag; Digitale møteinnslag – leker eller verktøy; Turtips. 
Tips til steder man kan dra som er litt ukjent; Førerpatruljearbeid. Hvordan driver 
gruppene førerpatruljearbeid; Starte med en introduksjon; Diskusjonsspørsmål. Hva 
med en case fra ett av kursene; Leirbålsinnvielser. Komme med tips til seremonier. 
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I dag: Idemyldring rundt leir, hva skal man gjøre og har noen tips. 
Hvem tar ansvaret for de forskjellige «sendingene»?  
Vedtak: Struktur for kaffepraten starter i dag. 
  

Sak 38/21 Roversatsing framover  
Morten og Janne rapporterer. Har hatt ett felles møte med roverlagsledere og ett 
med rovere. Ledere: fire grupper møtte. Rovere: dårlig deltakelse. Nytt møte i 
morgen litt senere på kvelden. Få oversikt fra NSF over hvor mange som har meldt 
seg på roverleir. Skal forsøke å ha et par møter i måneden, ett for rovere og ett for 
roverlagsledere. Mange ideer om ny form for sofaspeiding.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 39/21 Aktivitetsfond for rovere på leir 

Hvor mye kan vi støtte roverne som deltar på Agendas roverleir med? Kretsen kan 
støtte med 50% av leirkontingenten etter søknad. Hvis få søknader kan det støttes 
med mer. 
Vedtak: Rovere som skal på Agenda roverleir kan søke om støtte til kontingent. 

 
Sak 40/21 Ledertrening 

Anders og Johannes rapporterer. Trinn 1 ble gjennomført digitalt i helgen. Lederstart 
på fredag. Totalt 16 deltakere og 5 kursledere. Tilbakemeldingene var overraskende 
like vanlige kurs. Alle ønsket fysisk kurs. Litt tørt og teoretisk på lørdag. La inn mer 
leker og slikt på søndag. Totalt sett vellykket.  
Diskuterer om man skal arrangere Trinn 2 til høsten. Tar avgjørelsen i august. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 41/21 Småspeidersamlingen 
Janne rapporterer om opplegget. 1. Sandefjord arrangerer. Oppgavene løses av 
flokkene hver for seg, digitalt eller på tur. Mange praktiske oppgaver. 25. april-17. 
mai. Bruke «Speiderledere i Vestfold» til bilder og deling. Informasjon kommer snart. 
Merke og premier bestilles av kretskontoret. Merke designes av komiteen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
  

Sak 42/21 Tiurleiken 
Er det noe kretsstyret skal bidra med? Karen undersøker med Tønsberg. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 

 
 
Sak 43/21 Arrangementer framover  

7. mai – Peff 2 – planlegging på gang. 
Revitalisering av Firkløver-Goodwill for vandrere – En spennende tur i ukjent terreng. 
Kan være padletur, klatretur, etc.   Starter med padletur. Johannes og Anders 
planlegger. Johannes starter med turlederkurs padling. 
Klondyke – kan det lages en ny versjon av det? Roverombudet ser på om det kan 
starter opp igjen for rovere når de er kommet skikkelig i gang. 
15.-17. oktober er det Speiding er UTE med JOTA/JOTI – aktivitetsforslag: bueskyting, 
brannvern, kajakk og hinderløype. Hvem vil ta ansvaret? Anders hører med FNF om 
samarbeidspartnere. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 44/21 Oppnevning FNF 
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Vi skal oppnevne en representant og en vara til styret i FNF. 
Innstilling: Sven Erik Gunnerød (Oseberg) som representant og Alf Arne Kristoffersen 
(Fevang) som vara. 
Vedtak: Sven Erik Gunnerød (Oseberg) oppnevnes som representant og Alf Arne 
Kristoffersen (Fevang) som vara til styret i FNF. 

 
 


