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Referat fra kretsstyremøte 08. mars 2021 på Zoom 
 

Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Andreas Nornes,  
Karen Paulsen og Janne Fongen samt Alf-Arne Kristoffersen og Ole Harald Flåten  

 
 
Sak 22/21 Referatsaker  

Referat fra kretsstyremøte 1. februar 2021  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 1. februar 2021 vedtatt uten endringer 
 

Sak 23/21 Arbeidet i kretsstyret 
Gjennomgang av hvordan arbeidet i kretsstyret skal være, både på møtene og 
mellom møtene, ansvarsfordeling, taushetsplikt – skjema sendes ut og signeres 
elektronisk.  
Alle grupper skal følges opp uansett størrelse og aktivitet. Ringerunde en til to ganger 
per år. Faste spørsmål, hva trenger dere, ledertrening, kurs, hjelp fra andre. Lage 
spørsmålsliste. Kretssekretær lager fordelingsliste.  
Få til samkjørt kreativitet, nye samarbeidsformer. Lage kretsarrangementer som 
pirrer kreativiteten. Grendelte samlinger digitalt. Finne arrangører tidlig. Lage 
«kretspatruljer»? Faste steder til arrangementene.  
Anders og Johannes følger opp ledertrenerne 
Janne og Morten følger opp roveraktiviteter 
Hvert kretsstyremøte starter møtet med en oppsummering av hva som har skjedd 
siden sist i krets og forbund. 
Legge fram kontoutskrift på kretsstyremøtene. 
Vedtak: Kretsstyremedlemmene følger opp gruppene i hht liste. 
 

Sak 24/21 Kaffeprat 
Kaffeprat med Alf har vært en populær sak. Sist var det en blanding av samling rundt 
bålet og digital møteplass. Dette skal vi følge opp. Ta på rotasjon i kretsstyret. Endre 
dager? Lage en struktur på møtet. Tenke tema som fast innslag. Sende fra forskjellige 
grupper? Hver 14.dag.  
Vedtak: Kretsstyrets kaffeprat fortsetter og ansvaret rulleres mellom 
kretsstyremedlemmene. 
  

Sak 25/21 Roversatsing framover  
Begynner å få planene på blokka. Har møte i morgen. Setter sammen en gruppe med 
roverlagsledere. Vil forsøke å samle rovere fra Vestfold og forsøke å reise sammen til 
roverleir til Tredalen. Forsøke å arrangere blåturer? 
Vedtak: Morten og Janne jobber videre med planer for 2021. 

 
Sak 26/21 Aktivitetsfond 

Kretstinget ønsket at overskuddet fra 2020 settes av til et aktivitetsfond. Opprette 
aktivitetsfond for speidere sommerleir, frist for søknad – behandles på 
kretsstyremøte i juni. Rovere kan søke gjennom roverombudet.  
Vedtak: Kretssekretær sender ut informasjon om aktivitetsfondet med frist for 
påmelding. 
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Sak 27/21 Vinterspeiding er UTE 

På grunn av endrede smittevernregler måtte dette arrangementet avlyses. 
Vedtak: Vinterspeiding er UTE avlyses. 
 

Sak 28/21 Småspeidersamlingen 
Sandefjord speidergruppe tar på seg ansvaret for årets Småspeidersamling. Man 
ønsker å flytte denne og arrangere den desentralisert. Johannes følger opp. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
  

Sak 29/21 Tiurleiken 
Endring av tidspunkt og opplegg for Tiurleiken er tatt godt imot. Er det noe 
kretsstyret kan/bør bistå med? Kretsleder er hoveddommer sammen med kretsleder 
i KM. Lages nytt regelverk for i år. 
Vedtak: Tatt til orientering. Kretsstyret bistår hvis behov. 

 
Sak 30/21 Arrangementer framover  

Trening 1 og Peff 1 arrangeres i mars og april. Begge arrangeres digitalt. Kan det 
arrangeres pefftreff? Revitalisere Firkløver-Goodwill for vandrere – Anders og 
Johannes jobber med dette.  Klondyke, gammelt arrangement fra Horten – kan det 
lages en ny versjon av det? Karen følger opp. 
Til høsten er det Speiding er UTE med JOTA/JOTI – tenke mer på dette 
arrangementet til neste møte: bueskyting, brannvern, kajakk, hinderløype. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 31/21 Speidereiendommer inn på tippemidlene 
Sammen med FNF jobber vi med å få speidereiendommer inn på ordningen for 
tippemidlene. Skal ha en befaring på speiderhus og -hytter i Tønsberg kommune 
sammen med de ansvarlige. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 32/21 VBUR 

Vi har mottatt kr 40.000 fra VBUR for første halvdel av 2021. Ny søknad skal inn til 
sommeren. VBUR har årsmøte 18. mars. Kurt stiller fortsatt i styret. Johannes og 
Janne deltar på årsmøtet. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 33/21 FNF 

Det skal velges nytt medlem fra kretsen til styret i FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) 
samt vara. Deltakelse på digitalt årsmøte 19. april. Alf tenker på om han kan tenke 
seg å stille i styret. Andreas stiller på årsmøtet. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 34/21 Kretsleder/Korpssjefsamling (KL/KS) 
Samling for kretsstyrene i NSF foregår i år digitalt og arrangeres 20.-21. mars. Alle i 
kretsstyret kan delta. Mer info og påmelding: 
http://speiding.no/verktoykassa/kretser-og-korps/krets-og-korpsledersamling-kl-
ks/krets-og-korpsledersamling-var-2021/?fbclid=IwAR2mPO-akxhGNpkSHk3-
AXv0UFwa-_f_0dZEcPIBhBsS0phKEdh3tMXY4-M  
Vedtak: Tatt til orientering. 


