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Referat fra kretsstyremøte 4. april 2022 på Kretskontoret 
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Andreas Nornes, Kamilla Snekkestad-

Bjønness, Endre Dahl Kristensen og Lene Bye-Paulsen samt Ole Harald Flåten 
 
 
Sak 37/22 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 7. mars 2022. Ingen kommentarer. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 7. mars godkjent uten endringer. 

• Rapport siden sist: Trening 2 gjennomført med 12 deltakere og tre i stab. 
Peffkurset avlyst pga sykdom i kursstaben. 
Vedtak: tatt til orientering. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport fremlagt. Økonomi i henhold til budsjett. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 38/22 Støtte til rovere  
Roverombudet ønsker å støtte rovere som reiser på Roverleir i sommer. Etter å ha 
deltatt på møte med de andre roverombudene er Roverombudet fulle av ideer og 
inspirasjon til økt aktivitet i rovermiljøet. De ber om mer penger utover budsjett. 
Kretsstyret var enige i at det er positivt med et insitament for å motivere rovere til å 
delta på den nasjonale roverleiren (pris 2.100) og ønsker å støtte rovere med kr 500 
per person. Det er også rom i arrangementbudsjettene totalt til å øke rammene til 
roveraktivitet og økt aktivitet vil bli støttet og ønskes velkommen! 
Vedtak: Rovere som ønsker å delta på nasjonal roverleir i sommer støttes med kr 500 
etter å ha innsendt kvittering på betalt kontingent. Kretsstyret ser med glede på at 
det kommer mer roveraktivitet og vil omprioritere midler innenfor budsjettet for å få 
til de ekspansive planene. 

 
Sak 39/22 Landsleir 2025 

På KL/KS ble det etterspurt om Vestfold ville søke om å arrangere Landsleir i 2025. 
Det ble gjort en del arbeid med søknaden for landsleir sist. Kan dette eventuelt 
videreføres? Kretsstyret er svært positiv til dette dersom det er stemning for det i 
kretsen. Et slikt prosjekt vil gi svært mange masse verdifull prosjekterfaring og vil 
være en styrke i kretsen framover. Sett sammen med roversatsingen kan dette få 
svært positive ringvirkninger. 
Vedtak: Kretsstyret er positive til en søknad om landsleir i 2025 og vil ha dette som 
tema på kaffepraten 2. mai på Torød. 

 
Sak 40/22 Kaffeprat 2022 

Det arrangeres fysisk og digital kaffeprat på Torød 2. mai med start kl 19. 
Kretsstyremøte kl 18 først. Tema er Landsleir 2025 og KM innviteres. 
Vedtak: Hybrid kaffeprat 2. mai 2022 på Torød. 

 
Sak 41/22 Vinterspeiding er UTE  

Ca 40 speidere fra fire grupper hadde en fantastisk helg på fagerfjell. Kretsstyret er 
skuffet over at grupper setter opp egne turer når de har vært med på å vedta 
kretsens terminliste. Dersom arrangementet skal fortsette må gruppene vedta dette 
på høstens ting og lojalt slutte opp om det. 
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Vedtak: En fortsettelse av Vinterspeiding er UTE tas opp til drøfting på høstens 
kretsting. 
 

Sak 42/22 KL/KS 
Andreas, Anders og Johannes deltok på KL/KS. Samtidig ble det arrangert 
roverombudsamling på samme sted hvor Janne og Morten deltok. Totalt var det 10 
stk (30 på roverombudsamling). 
Saker som ble tatt opp var: 

• Landsleir 

• Oppgradering av min.speiding. Nytt brukergrensesnitt innføres i april og det 
skal blant annet gjøre det enklere å legge inn arrangement og få ut rapporter. 
På sikt skal man kunne legge inn arbeidsmål og få godkjenning på disse 
(merker, grader, etc). Speiderne kan også sammenligne seg med andre. 

• Netterverk for friluftsliv presenterte seg og stiller gjerne opp med kurs, 
foredrag og annet. 

• I 2024 skal det arrangeres Roverway i Norge. Det er behov for flere folk i 
stab. 

• Nå skal alle speidere ha både WAGGGS- og WOSM-merket på armen, side om 
side. 

• Speidersport vil øke samarbeidet med Tufte og med firma som tilbud utleie 
av friluftsutstyr. 

• Frilvillighetens år ble gjennomgått, blant annet med nasjonal peffsamling og 
lederfest. 

• Tips og ideer til gruppestøtte ble diskutert, blant annet hvordan kretsen kan 
hjelpe til med rekruttering, foreldremøter, etc. 

• Ledertreningen vil nå også få «speiderlederloggen» og en rekke nye merker. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 43/22 Transport NM i Speiding 

Vi har tidligere organisert busstransport for alle deltakerne til NM i Speiding sammen 
med KM. Kretssekretær undersøker priser og muligheter for felles transport til NM i 
Levanger: fly/buss/tog og kommer tilbake til dette på neste møte.  
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 44/22 Roverway  

Roverombudet vurderer om de skal ta på seg å lage en «path» på Roverway i 2024 
gjennom Vestfold. Dersom de har kapasitet til dette mener kretsstyret at det er et 
godt og lærerikt prosjekt som bør støttes. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
 
Sak 45/22 Arrangementer framover  

04. april: Kretsstyremøte – OK  
07. april: Rover: Escape Room – OK  
29. april – 1. mai: Firkløver-Goodwill – OK  
02. mai: Kretsstyremøte med etterfølgende kaffeprat på Torød – OK  
20.-22. mai: Tiurleiken på Eik – I rute  
21. mai: Småspeidersamling ved Borrehaugene – OK  
13. juni: Kretsstyremøte på Løvøya 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 46/22 Eventuelt 
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