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Referat kretsstyremøte 01. februar 2021 på Zoom 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, samt Ole Harald Flåten  
Forfall: Magnus Helmer Hansen, Mats Carlsen og Kristine Slettom 
 
 
Sak 11/21 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 11. januar 2021  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 11. januar godkjent uten endringer. 
  

Sak 12/21 Roversatsing framover  
Morten jobber videre med plan for roversatsing 2021. Flere kandidater til 
roverombudet på gang fra 3. Nøtterøy og Tønsberg samt Larvik.   
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 13/21 Vinterspeiding er UTE 

Alf har ansvaret. Merkedammen er et godt hengekøyeområde. Kort avstand. Ski, 
skøyter, aking, primitiv mat, patruljekonkurranser. Lage igloo/snøhule. Isfiske. Felles 
grilling lørdag, ellers mat selv. Morten sjekker gris, påmelding 14 dager før. Trenger 
en ansvarlig for sikkerhet og smittevern. Starter lørdag morgen pga dagslys, selvsagt 
lov å komme fredag. Sjekke toalett. Påmelding: allergier/dietter. Søke 
kommuneoverlegen om tillatelse. Antallsbegrensing? 
Vedtak: Vi fortsetter å planlegge som om det kan arrangeres og holder kontakt med 
kommuneoverlegen. 
 

Sak 14/21 Småspeidersamlingen 
Mats skaffer arrangører til Småspeidersamlingen 2021. Opplegg er klart, men noen 
må ta ansvar. Ikke fått tilbakemelding fra Mats. 
Vedtak: Alf kontakter Mats om arrangementet og hører med deltakerne på 
kaffepraten. 
  

Sak 15/21 Tiurleiken 
Endring av tidspunkt: siste helg i mai. Det blir arrangert som en patruljehaik. Nytt 
Tiurleik-komitemøte på onsdag. Da får vi tilbakemelding om KM er med. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 16/21 Årsmøtet 3. mars 

Årsmøte på zoom. Møteleder: Alf hører med Birdie. Undersøke med NSF og 
digitalearsmoter.no om avstemning. Kretssekretær følger opp dette. 
Vedtak: Årsmøtet 2021 holdes på zoom. 

 
Sak 17/21 Regnskap 2020 

Regnskapet viser et overskudd på kr 85.146,35  
Vedtak: Kretsstyrets innstilling: Regnskap for 2020 godkjennes, overskuddet, kr 
85.146,35, overføres til egenkapitalen. 
 

Sak 18/21 Årsmelding 2020 
Kretsstyrets årsmelding ble gjennomgått. 

 Vedtak: Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets årsmelding for 2020 godkjennes. 



Vestfold krets av Norges speiderforbund 
kontor@vestfoldspeiderne.no   
www.vestfoldspeiderne.no   
 
 
Sak 19/21 Åregaffern 2021  

Deles ikke ut i år ettersom vi ikke kan møtes fysisk. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 20/21 Oppmøte på kretsstyremøter 
Kretsstyret er bekymret over mangel på deltakelse fra enkelte 
kretsstyremedlemmer og at ikke forfall meldes. Kretsleder tar kontakt og ber 
om en forklaring. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

Sak 21/21 Kaffeprat 
Vi var godt fornøyd med deltakelsen på den første kaffepraten. Tidspunktet, kl 
20:00 så ut til å være riktig og det ble en god diskusjon og erfaringsveksling. 
Fortsetter kaffepraten hver 14. dag. 
Vedtak: Tatt til orientering 


