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Innkalling til kretsstyremøte 1. november 2021 på Zoom 
 
Innkalles: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Karen Paulsen, Janne 

Fongen og Ole Harald Flåten 
Forfall:  Andreas Nornes 
  
 
Sak 84/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 4. oktober 2021. 
Vedtak: Godkjent uten endringer 

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

Sak 85/21 Oppfølging av grupper 
Alle tar en oppfølgingssamtale før jul.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 86/21 Kaffeprat 

Neste møte blir 15. november og Andreas tar ansvaret. Forsøker å få til et 
hybridmøte med base i Holmestrand. Invitere Alf. Sendes ut invitasjon og påminnelse 
på SMS samme dag. Tar ikke et møte i desember. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 87/21 Roversatsing framover  

Roverombudet har spillaften på torsdag med 20 påmeldte fra forskjellige grupper. Da 
skal de diskutere aktiviteter framover i tillegg til å bli kjent, spille brettspill og ha 
idemyldring. Låner brettspill av Johannes.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 88/21 Antall medlemmer i kretsstyret  

På kretstinget ble det vedtatt at vi følger NSFs generelle retningslinjer for 
sammensetting av kretsstyret. Dette innebærer at vi må være kretsleder, 
visekretsleder og minst to styremedlemmer. Tar dette opp med valgkomiteen på 
neste møte med ombud og utvalg. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 89/21 Lønn kretssekretær  
På kretstinget ble det vedtatt at kretsstyret skulle vurdere kretssekretærs lønn i 
forhold til tilsvarende frivillige organisasjoner og at kretsstyret fikk anledning til å 
justere budsjettet tilsvarende en eventuell lønnsøkning. Johannes tar dette opp med 
forbundskontoret og FNF og kommer tilbake til dette. 
Vedtak: Tas opp på neste møte. 
 

Sak 90/21 Speiding er UTE med JOTA/JOTI 15.-17. oktober 
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Evaluering av arrangementet. Startet lett kaotisk og gikk veldig bra. Totalt deltok 30 
speidere og ca 10-15 ledere og rovere. Totalt ca 50 med stab. Nedskalerte litt for mye 
pga høstferie. Neste gang bruke gruppebidrag og ha påmelding per aktivitet. Huske å 
melde kretsen på rebusen for JOTA/JOTI. JOTI og bueskyting veldig populært. 
Fikk masse kake fra Per-Ole.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 91/21 Arrangementer framover  

01. november: Kretsstyremøte  
02. november: Dialogmøte NSF - digitalt 
03. november: Møte med KM og Tiurleikkomite/Lokal NM-komite på Karlsvik 
12.-14. november: KL/KS – Anders reiser 
25. november: Møte VBUR: Janne, Ole Harald? 
06. desember: Kretsstyremøte med ombud og utvalg – Fevang (kjeller) Kretsstyret kl 
18 og resten kl 19. 
10. januar: Kretsstyremøte 
26. januar: Ledersamling 
07. februar: Kretsstyremøte 
11.-13. februar: Firkløver - Goodwill 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 92/21 Vinterspeiding er UTE 11.-13. mars 
Sted, program, ansvarlige: Rovere? Janne tar det opp på møtet. Kanskje med Alf som 
mentor? 
Vedtak: Janne tar dette opp med roverne på spillkvelden. Tas opp på neste møte. 

 
 
Sak 93/21 Rekruttering 

Janne har laget et notat som er utgangspunkt for en diskusjon om rekruttering.  
Kurs for nye ledere uten speidererfaring bør vurderes. 
Kretsen kan lage motiveringskampanjer på sosiale medier for å rekruttere nye 
ledere? 
Bruke frivillighetens år (FÅ) og «Vår dag» aktivt. 
Lage motivasjonsvideoer. Humoristisk? 
Oversikt over hva som kommer fra NSF til FÅ. 
Gruppene bør skaffe oversikt over hva som skjer på kommunalt nivå for rekruttering i 
FÅ.  
Vedtak: Rekruttering skal stå på agendaen under hele frivillighetens år og det jobbes 
med en plan for dette på neste møte. 

 
 
Sak 94/21 Samarbeid med KM 

Det kan samarbeides mer med KM på roverplan og også når det gjelder ledermøter 
og kurs. Dette samt evaluering av kretskonkurransen blir tatt opp på onsdagens 
samarbeidsmøte. De to kretslederne har søkt om midler til «Vår dag» 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 


