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Referat fra kretsstyremøte 6. desember 2021 på Zoom 
 
Innkalles: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne og Ole Harald Flåten 
Forfall: Karen Paulsen, Andreas Nornes og Janne Fongen   
 
 
 
Sak 95/21 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 1. november 2021. 
Vedtak: referat fra kretsstyremøte 1.november vedtatt uten endringer 

• KL/KS-samling. Referat og presentasjoner kan leses her: 
https://speiding.us4.list-
manage.com/track/click?u=20f11378f17f9b914c43e7fd0&id=14a6bb8bf4&e
=e2e9ab4e4a  
Vedtak: Tatt til orientering 

• Møte med KM. Samarbeidsmøte med KM 2. november. Espen og Ove fra 
Tiurleikkomiteen stilte også. KM vil også gjerne samarbeide om kretsleir i 
tillegg til roverarbeid og konkurranser.  
Vedtak: Tatt til orientering 

• Kretsens økonomi. Egen rapport vedlagt. 
Vedtak: tatt til orientering. 
 
 

Sak 96/21 Oppfølging av grupper 
Morten: Helgerød speidergruppe vurderer om de skal legge ned eller satse på restart. 
Anders: Planlegger kontakt med Holmestrand denne uka. Kan vi f.eks legge neste 
ledersamling til Holmestrand. 
Johannes: Skal ha kontakt med Hortensgruppene denne uka. 
Karen (innsendt): De har en aktiv flokk med tre aktive ledere og en lederaspirant. 
Rekrutteringer en bra, men de savner litt flere jenter. 
Troppen har hatt jevnt tilsig av medlemmer denne høsten også her ønskes flere 
jenter. Fire ledere i tropp. Har også en aktiv og god førerpatrulje som bidrar til den 
gode driften i troppen. Roverlaget ligger litt i dvale for tiden, med det våkner nok opp 
etter sommerferien. 
De har ingen spesielle ønsker til kretsen nå og ingen som er klare for Tiurleik. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 97/21 Kaffeprat 2022 

Slik situasjonen er per i dag regner vi med å fortsette digitale møter, gjerne 
hybridmøter.  
Vedtak: Kretsstyret fortsetter «kaffeprat»-møter neste år. Første blir i forbindelse 
med ledermøtet. 
 

 
Sak 98/21 Roversatsing framover  

Det var et hyggelig spillmøte med godt besøk og interessen er på vei opp. Grøtfest 
førstkommende torsdag, syv påmeldt. Roverombudet har ett møte til før jul. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 99/21 Tiurleikkomiteen  

Espen og Ove blir med på overleveringsmøtet med ny komite. Oppnevninger i hht 
ringerunde. Iril Bergan fra Husøy Sjø stiller fra oss i ny komite. I tillegg skal vi ha et par 
rovere til. Det er KM som har ansvaret i år.  
Vedtak: Oppnevninger til Tiurleikkomiteen tas neste gang.  
 

Sak 100/21 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 har tatt dette opp 
med forbundskontoret. Lønnstrinnene følger statens satser. Har i dag lønnstrinn 44.  
Vedtak: Kretssekretærs lønn endres til lønnstrinn 50 fra og med august 2021. 
 

Sak 101/21 Vinterspeiding er UTE  
Planlegging, arrangører, sted og program. Vi ønsker å få med rovere i komiteen og ha 
Alf som mentor. Ikke fått napp ennå. Når kretsstyremedlemmene ringer kretsen 
rundt så undersøkes det om flere ønsker å delta i arrangørgruppa. 
Vedtak: Planleggingen fortsetter på neste møte. 
 

 
Sak 102/21 Arrangementer framover  

06. desember: Kretsstyremøte med ombud og utvalg digitalt kl 18 og resten kl 19. 
10. januar: Kretsstyremøte 
26. januar: Ledersamling – Holmestrand? 
07. februar: Kretsstyremøte 
11.-13. februar: Firkløver – Goodwill – planlegges i desember. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 103/21 Ledersamling 26. januar 
Undersøke med Holmestrand om vi kan være der (Anders). Invitere KM til fellesmøte 
og se på samarbeid framover i forbindelse med Frivillighetens År. Hvis 
Koronasituasjonen tilsier det, vil vi arrangere møtet senere. 
Vedtak: Ledersamlingen i januar har rekruttering, samarbeid KM og FÅ som tema. 

 
 
Sak 104/21 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 forrige møte: Rekruttering skal stå på agendaen under hele frivillighetens år 
og det jobbes med en plan for dette på neste møte. 
Vedtak: Janne lager en innledning til diskusjon om temaet på ledersamling i januar. 



Vestfold krets av Norges speiderforbund 
kontor@vestfoldspeiderne.no   
www.vestfoldspeiderne.no   
 
 
Sak 105/21 Kretsleir 

Telebusk og Øvre Buskerud er interessert i å samarbeide om kretsleir med oss. De 
sjekker i sine kretser og tar kontakt med oss via Anders. Anders tar kontakt dersom 
han ikke hører noe. KM kan også være interessert. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 106/21 Flytting av Tiurleiken 
I samtaler med den gamle Tiurleikkomiteen og KM har man besluttet å flytte 
Tiurleiken frem til 20.-22. mai. Da vil det både være varmere i været og større 
sannsynlighet for at Koronarestriksjonene er i vår favør. 
Vedtak: Tiurleiken flyttes fram til 20.-22. mai 2022. 
 


