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Referat fra kretsstyremøte 3 mai 2021 på Zoom 
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Andreas Nornes og 

Karen Paulsen samt Ole Harald Flåten og Espen Garder (sak 52) 
Forfall:  Janne Fongen 
 
Sak 45/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 12. april 2021. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 12. april 2021 godkjent uten endring. 

• Rapportering om hva som er skjedd siden sist. Johannes har hatt lange 
samtaler med kretsleder KM, blant annet om speidergruppe på 
Bakkenteigen.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport framlagt i innkalling.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 46/21 Oppfølging av grupper 
Oppfølging fra sist med rapportering. 
Johannes har hatt kontakt med Hortenspeiding. De er godt i gang og har mange 
planer. De la om til møter to onsdager og en helg hver måned før Koronaen slik at 
overgangen ikke ble stor. Har hatt vekst. Ønsker Trinn 1 som kveldskurs. De andre 
gruppene har ikke svart. 
Anders har vært i kontakt med Fevang og Høyjord (de andre har ikke svart). Fevang 
alt OK. Høyjord har ikke hatt noe aktivitet under Koronaen. Ikke på leir i år. Eldste 
speider er 11 år. 
Karen har hatt kontakt med Tønsberg. De skal på leir med flere andre grupper. Vil 
ikke engasjere roverne i kretsen ennå. Stavern har kun småspeidere, har hatt liten 
kontakt. Sandefjord har gått over til helgemøter og har klart omstillingen ganske bra. 
De har laget mange hjemmeoppgaver. Har behov for flere ledere og mer kurs. 
Kommer referat. 
Andreas har ikke fått kontakt med noen av gruppene sine. 
Morten har ikke hatt kontakt med sine ennå. 
Fra Janne: HORTEN MS: På generelt plan går det fint - det er begrenset aktivitet pga 
corona, men det har vært gjennomført digitale møter. Forrige helg var de på tur og 
det var speiderne veldig glade for! Gruppa pleier å ha bevere og småspeidermøte 
samtidig en gang i uka, pga korona har beverne hatt møte den ene uka, og 
småspeiderne den andre så her er det litt mindre aktivitet enn i vanlige tider.  
Gruppa ønsker seg flere ledere. De har noen rovere, men de fleste av dem har mye 
annet å drive med slik at det ikke blir så mye speiding. Knut er både gruppeleder og 
troppsleder, han synes selv ikke det er helt optimalt at han er troppsleder (han skulle 
gjerne hatt en yngre). Andreas tar seg av leirplanlegginga! De skal på Agendaleir 
sammen med Holmestrand.  
Gruppa er flinke til å sende sine peffer og ledere på kurs og er fornøyde med kretsens 
tilbud.  
Gruppa har ingen rovermøter og Knut tror det er vanskelig å motivere dem til å være 
med på digitale rovermøter i kretsen, men er positiv til mer roveraktivitet i kretsen 
når coronasituasjonen tillater det. Han tror roveraktiviteten blir litt bedre når 
Karoline kommer hjem fra USA i sommerferien. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 47/21 Kaffeprat 

Tema og ansvarlig videre: 
Mandag 10.mai – Ansvarlig Johannes 
Mandag 24. mai – Ansvarlig Andreas 
Mandag 7. juni – Ansvarlig Karen 
Vedtak: Ansvarlige for resten av vårens møter fordelt, de har også ansvar for tema. 
  

Sak 48/21 Roversatsing framover  
Roverne har hatt ett møte siden sist. Syv har meldt seg på Agenda roverleir i uke 2. 
Vurderer om de kan få til noe felles. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 49/21 Firkløver Goodwill 

Planleggingen foregår videre. Anders og Johannes tar kontakt med Oda Cecilie om 
planlegging og gjennomføring. 
Vedtak: Planleggingen fortsetter. 

 
Sak 50/21 Arrangementer framover  

7. mai – Peff 2 – 26 påmeldte. 
10. juni – Kretsstyremøte, hvis det kan gjennomføres fysisk blir dette hjemme hos 
Johannes. 
15.-17. oktober er det Speiding er UTE med JOTA/JOTI – aktivitetsforslag: bueskyting, 
brannvern, kajakk og hinderløype. Karen blir med på planleggingen sammen med 
resten av styret. Anders hører med FNF v/Sven Erik om samarbeidspartnere. 
Vurderer å ha det på Karlsvika, eventuelt Torød?  
Karen hører med Lars Erik om radioamatører dersom det skal være på Karlsvika. 
Johannes undersøker mulighet for laptoper. Johannes har hovedansvaret. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 52/21 Tiurleiken og NM i Speiding 
Espen Garder deltok på møtet for å orientere om gjennomføringen av Tiurleiken 
2021 og NM i Speiding. Tiurleiken 29.-30. mai. Nye tanker, tilbake til røttene... 
Gjennomføres som patruljehaik – gjøre speiderne mer trygge på å dra på tur og 
samarbeide. Kan gjennomføres i det Coronaregimet som gjelder per i dag. Plan B – 
gjennomføres kommunevis, Plan C gjennomføres gruppevis. Fire startsteder og fire 
overnattingssteder. Oppgaver underveis. To forhåndsoppgaver (kokeapparat og 
turmat). Underveis vil minst to av fire oppgaver fra NM2021 benyttes.  
Overnatting i gapahuk eller hengekøye med tarp/presenning. Voksne ledere som 
også er dommere på overnattingsstedene. 
Rutene blir ca fem km. Tilgang til toaletter og vann på overnattingsstedene. Peff og 
ass ha med telefon. 
Ønske med felles avslutning, men det avhenger av antall og smittevernregler. 
NM i speiding: kvalifisering som vanlig. Finale lokalt med oppgave fra NM2021 
søndag 13. juni (fem timer). Kan gjennomføres på gruppenivå. Dommere fra kretsen. 
Kretsen skal bedømme oppgaven hvor oppgaven videresendes til nasjonal vurdering. 
Superfinale. 
Vi ønsker å arrangere lokalt NM sammen med KM og kretsstyret håper at p 
rosjektgruppa for Tiurleiken kan ta arrangementet og være NM-dommere sammen 
med kretslederne. Tiurleikreglementet må endres i hht den nye konkurransen. 
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Tiurleikkomiteen innkaller kretslederne for å lage nytt regelverk. 
Kontakte media på forhånd. Også undersøke om Bydrift skal involveres og det lages 
en ROS-analyse. OH gjør dette. 
Vedtak: Kretsstyret er svært fornøyd med arbeidet til Tiurleikkomiteen og gleder seg 
til å delta i arrangementene. 


