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Referat fra kretsstyremøte 10. januar 2022 på Zoom 
 
Innkalles: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Morten Botne, Karen Paulsen, Andreas 

Nornes og Janne Fongen samt Ole Harald Flåten   
 
Sak 1/22 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 6. desember 2021. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 6. desember godkjent uten endringer. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 2/22 Oppfølging av grupper 
Anders har vært i kontakt med Holmestrand. De har hatt det passe greit de to siste 
årene. Har behov for flere ledere, men klarer seg. Ønsker å få lederne med på kurs. 
Vil gjerne være arrangør for ledersamling i januar. 
Johannes har vært i kontakt med Horten MS. De stiller med deltaker i 
Tiurleikkomiteen. Har vært en del i kontakt med kretsleder i KM. 
Morten har vært i kontakt med 3. Nøtterøy. En del har sluttet pga liten aktivitet. Fire 
ledere totalt. Trenger flere ledere. Koronaavlysninger fører til frafall. Husøy Sjø går 
som det pleier. De ønsker å få startet opp kaffepraten igjen.  
Karen har vært i kontakt med 1.Sandefjord. har hatt rekruttering i tropp, savner 
jenter i flokk og tropp. God ledersituasjon. Ikke fått svar fra de andre gruppene. 
Andreas har ikke fått kontakt med sine grupper. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 3/22 Kaffeprat 2022 

Første kaffeprat er planlagt sammen med ledermøtet. Planlegger videre kaffeprater i 
fortsettelsen av kretsstyremøtene. Være lydhøre overfor nye temaer som kan tas 
opp.  
Vedtak: Vi fortsetter med kaffeprat etter kretsstyremøtene. 

 
Sak 4/22 Roversatsing framover  

Planer for 2022. Det planlegges nasjonal roverleir. 
01.-03. april er det nasjonal roverombudsamling. Deltakelse? Les mer: 
https://speiding.no/arrangementer/roverombudssamling-2022  
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 5/22 Tiurleiken  

Oppnevninger til Tiurleikkomiteen. Jonny fra Tverrved KM er komiteleder 
Tiurleiken er flyttet til til helgen 20.-22. mai etter ønske fra KM. 
Vedtak: Iril Bergan fra Husøy Sjø og Kim Kristine Andersen fra Horten MS oppnevnes 
til medlemmer i Tiurleikkomiteen. 
 

Sak 6/22 Nye retningslinjer Tiurleiken  
Nye retningslinjer ble diskutert. Mye av gjennomføringen av Tiurleiken er tatt ut (lagt 
ved som vedlegg som et gjennomføringsforslag). Dette er gjort for å gi større 
valgfrihet i hht bla pandemiregelverk.  
Vedtak: Nytt regelverk for Tiurleiken ble tatt til orientering. 
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Sak 7/22 Vinterspeiding er UTE  

Planlegging, arrangører, sted og program.  
Det ble diskutert sted. Fagerfjell er et alternativ, men det lar vi arrangørene ta en 
avgjørelse på. 
Ta med info om at vi etterlyser arrangører i kretsinfo. Får vi ingen arrangør kjører vi 
en samling hvor gruppene er ansvarlig for program, kretsstyret ordner grilling og det 
arrangeres på fagerfjell. 
Vedtak: Jobbes videre med på neste møte. 
 

Sak 8/22 Ledersamling 26. januar 
Ledersamlingen arrangeres ute i Holmestrand og sendes også digitalt. Invitere KM til 
fellesmøte og se på samarbeid framover i forbindelse med Frivillighetens År. Janne 
tar en innleder til diskusjon om rekruttering. Hvis Koronasituasjonen tilsier det, vil vi 
arrangere møtet senere. 
Vedtak: Ledersamlingen blir holdt fysisk hvis mulig, utendørs i Holmestrand. 

 
 
Sak 9/22 Rekruttering 

Janne har laget et notat som er utgangspunkt for en diskusjon om rekruttering.  
Kurs for nye ledere uten speidererfaring bør vurderes. Kanskje lage vårt eget kurs? 
Kretsen kan lage motiveringskampanjer på sosiale medier for å rekruttere nye 
ledere? 
Bruke frivillighetens år (FÅ) og «Vår dag» aktivt. 
Lage motivasjonsvideoer. Humoristisk? 
Vedtak: Janne lager en innledning til diskusjon om temaet på ledersamling i januar. 

 
Sak 10/22 Vår dag  

Det settes ned en arbeidsgruppe som planlegger denne dagen sammen med KM. I 
utgangspunktet er det satt av 23. april som dato, men 21. mai under 
Tiurleiken/småspeidersamlingen kan også være aktuelt. 
Vedtak: Janne, Andreas og Johannes blir med i gruppa som planlegger «Vår dag». 
 

Sak 11/22 Småspeidersamlingen 
Flytting til 21. mai. Arrangører tas opp på neste møte. 
Vedtak: Småspeidersamlingen flyttes til 21. mai. 

 
Sak 12/22 Søknader VBUR 

Frist 15. januar. Lage et prosjekt sammen med KM på roversiden. Vinterspeiding er 
UTE? 
Vedtak: Søknader til VBUR sendes innen fristen 15. januar. 

 
Sak 13/22 Arrangementer framover  

26. januar: Ledersamling – Holmestrand? Fysisk og digitalt hvis mulig.  
07. februar: Kretsstyremøte og Kaffeprat 
11.-13. februar: Firkløver – Goodwill  
03. mars: Kretstingets årsmøte – Husøy 
07. mars: Kretsstyremøte og Kaffeprat 
11.-13. mars: Vinterspeiding er UTE 
25.-27. mars: Peff 1 
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25.-27. mars: Trening 2 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

Sak 13/22 Høring om eventuell splitting av fylkeskommunen 
Papirer sendes med referatet og nedenstående uttalelse oversendes dersom det ikke 
kommer innsigelser innen en uke. 
Forslag til uttalelse: Vi mener at fylkeskommunen ikke bør splittes under forutsetning 
av at man også i fremtiden vil akseptere fylkesorganisasjoner som dekker kun en del 
av fylket. 
Vi mener at det vil bli for kostbart både økonomisk og i form av menneskelige 
ressurser å dele opp igjen fylkeskommunen. Mye fungerer bra med den nye 
fylkeskommunen og svært mange mennesker vil bli negativt berørt av en mulig 
oppsplittelse. 
Vedtak: Kretsstyret ser ingen gode grunner til å splitte opp fylket. 
 

 
 
 


