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Referat fra kretsstyremøte 4. oktober 2021 på Kretskontoret 
 
Innkalles: Johannes Botne, Andreas Nornes, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Karen 

Paulsen og Ole Harald Flåten 
Forfall: Janne Fongen 
  
  
 
Sak 71/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 8. september 2021. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 8. september ble godkjent uten 
kommentarer 

• Kretsens økonomi. Egen rapport gjennomgått på møtet 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 72/21 Oppfølging av grupper 
Oppfølging siden sist i hht liste. Ingen grupper fulgt opp siden sist. Alle tar en runde 
til neste gang og følger opp de som ikke har meldt fra om Speiding er UTE. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

 
Sak 73/21 Kaffeprat 

Tema i dag blir kretstinget og det som opptar gruppene. Det ble diskutert hyppighet 
av slike møter og mulighet for å holde møtene både digitalt og fysisk – som en 
hybridløsning. Neste møte blir 15. november og Andreas tar ansvaret. Forsøker å få 
til et hybridmøte med base i Horten. Sendes ut invitasjon og påminnelse på SMS 
samme dag.  
Vedtak: Vi fortsetter med digital kaffeprat, men med mindre hyppighet og med en 
blanding av digitalt og fysisk møte. 
 

 
Sak 74/21 Roversatsing framover  

Roverombudet har planleggingsmøte førstkommende torsdag og jobber med å få til 
arrangement i år og se på mulighetene for å ta på seg roverarrangement for 
forbundet som prosjekt. 
Fra forbundet er det planlagt: Roverløft, Roverstevnet og Roverway 2024. 
Vedtak: Tatt til orientering. Kretsstyret venter spent på videre rapportering. 
 

 
Sak 75/21 Firkløver Goodwill 

Det var 11 deltakere på turen til Hajern. På forhånd ble det arrangert en 
planleggingskveld hvor man kunne velge meny og komme med ønsker. Det var en våt 
opplevelse lørdag. Turen foregikk i kano og man padlet til en øy hvor det ble 
overnatting og pionering med produksjon av hinderløype, som ble kjørt på søndag. Til 
tross for at man skulle ha turerfaring for å bli med var det noen som ikke hadde den 
helt store erfaringen. Håper den kom med turen. Det var ingen dekning på stedet og 
meldinger om nærkontakter med smitte nådde ikke fram før på søndag. Da ble en del 
av planene endret, og turen hjem foregikk med munnbind (for at ikke eventuell 
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smitte skulle gå til sjåfør). Ingen ble smittet.  Alle var slitne og fornøyde etter tyren. 
Neste tur blir en snøhuletur. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 76/21 Speiding er UTE med JOTA/JOTI 15.-17. oktober 
Påmeldingsfrist var 3. oktober: Påmeldt innen fristen: Horten MS og 1. Nøtterøy, 
totalt 16 speidere, 1 rover (fler dersom det er roveraktiviteter) og 5 ledere. 
Det ble besluttet å utsette fristen og ringe rundt til gruppene. Arrangementet går 
uansett da dette er et fint tilbud til de som ikke har noe annet å gjøre i høstferien. 
Synd at Fylkeskommunen har valgt å flytte høstferien til JOTA/JOTI-helgen J 
Vedtak: Speiding er UTE arrangeres selv med få deltakere. Kretsstyrets medlemmer 
ringer sine grupper. 
 

 
Sak 77/21 Arrangementer framover  

 
04. oktober: Kretsstyremøte 
15.-17. oktober: Speiding er UTE med JOTA/JOTI  
26. oktober: Kretsting – frist for saker var 3. oktober 
01. november: Kretsstyremøte – Invitere representantene til FNF. 
06. desember: Kretsstyremøte med ombud og utvalg 
Vedtak: Tatt til orientring. 
 
 

Sak 78/21 Kretsting 
Sted: Villa Møllebakken 
Møteleder: Karen. Hun tar kontakt med ragnar om tilrettelegging for de yngste. 
Mat: Gryterett med brød og litt salat samt brus. (påmelding) 
Saker: Budsjett og arbeidsplan. Valg av ny revisor.   
Innkommen sak: 
«For å harmonere bedre med NSF sentralt sine retningslinjer foreslåes det å oppheve 
årsmøtevedtaket 11/15 om kretsstyrets sammensetting: 
 
«I forbindelse med gjeninnføring av ombudstruktur ser kretsstyret det som naturlig at 
antall medlemmer i kretsstyret reduseres. Dette foreslås gjort trinnvis gjennom to år 
slik at kravet om kontinuitet opprettholdes. Kretsstyret vil etter reduksjonen bestå av: 
kretsleder, visekretsleder, 3 styremedlemmer (mot 5 i dag) og 1 varamedlem (mot 2 i 
dag).» 
  
Til fordel for NSF sin §2-3-7, første ledd: 
  
Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og minimum to styremedlemmer. 
Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges 
varamedlemmer. 
  
Merk også §2-3-5, første ledd: 
Kretsleder velges for to år. Visekretsleder og øvrige styremedlemmer velges for ett 
eller to år om gangen etter kretstingets bestemmelse. Medlemmer til valgkomité og 
revisor velges for ett. 
  
Som gir kretsen den fleksibiliteten vi trenger for å ivareta kontinuitet. 
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Effekten av vedtaket vil være at minimumskrav om 1 mindre medlem I styret, og 1 
mindre vara. Mens makskravet blir fjernet. Kretsstyret kan derfor tilpasses behovet I 
samarbeid med valgkomiteen» 
  
Forslagssender: Johannes Botne, I kapasitet som tidligere valgkomite. 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
Vedtak: Saksliste og papirer til kretstinget sendes ut til registrerte ledere og legges på 
kretsens hjemmeside. 
 
 

Sak 79/21 Budsjett 2022 
Forslag til budsjett ble gjennomgått og oversendes kretstinget. Morten presenterer. 
Vedtak: Kretsstyret innstiller på at budsjettet vedtas. 

 
 
Sak 80/21 Terminliste 2022 

Forslag til terminliste ble gjennomgått og oversendes kretstinget. Anders 
presenterer. 
Vedtak: Kretsstyret innstiller på at terminlisten vedtas 

 
 
Sak 81/21 Rekruttering 

Janne var dessverre forhindret fra å komme så saken utsettes til neste møte og 
sendes gjerne ut på forhånd. 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 82/21 Fra Forbundskontoret 
1. Støtte til arrangement 23. april «Vår dag», må arrangeres sammen med f.eks 

KM. Frist 17. oktober. 
Vedtak: Kretsleder kontakter KM for å samkjøre en søknad. 

2. KL/KS. Samling helgen 12.-14. november. Kretsleder eller visekretsleder og 
ett styremedlem inviteres. Hvem drar? 
Vedtak: Kretsleder har termin under KL/KS så visekretsleder Anders reiser og 
får med seg Janne dersom det passer. De må selv melde seg på via 
min.speiding. 

3. Dialogmøte med NSF 2. november kl 20:00. Innspill til saker vi ønsker å ta 
opp er rekrutteringsmateriell, både fysisk og digitalt, medlemregister. 
Innvitere lederombud, roverombud, speider- og småspeiderombud. 
Vedtak: tatt til orientering. 

 
Sak 83/21 VBUR 

Svar på klage. Se tidligere utsendt korrespondanse. Vi valgte alternativ 2 og søker på 
nytt neste år. 
Medlemskveld 25. november. Kretsstyret anmodes om å delta. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 


